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EINA NUO 1915 METŲ

NEPAPRASTAS DARBININKO JUDĖJIMAS

Jau nuo seniai prasidėjęs Metu 
vią darbininką rengimasis LDS.' 
Naujos Anglijos apskričio geguži- 
nėn, geg. 30 d., Romuvos parke, 

, Montello, Mass., užbaigtas. Dabar 
t tik laukia tos dienos, kad tą visą 

kas iki šiol padaryta būtą galima 
panaudoti. Rengėjai sako, kad jie 
ir dešimtį tūkstančių žmonių ga
lės pavalgydinti ir pagirdyti ska
niausiais valgiais ir gėrimais. Gir
dėjau, kad bus ir importuotą val
gių iš Lietuvos.

Pasistiprinę skanėsiais tūkstan
tinė minia turės progą pamatyti 
mūsų sportininkus ir sportoninkes 
žaidžiant base-ball, tennis court ir 
kitokius žaislus.

Skaitykite programą, kurią skel
bia Sporto sekcijos sekretorius p. 
J. Kumpa.

Jaunimui bus gera proga prie 
’ geros ir garsios orkestras linksmai 

pasišokti Įžangos į šokią salę ne
bus. Visiems veltui

Be to, mūsą įžymiausieji daini
ninkai ir dainininkės dainuos solo 
ir chorai. >

Taigi atvykę į šią gegužinę vie-. 
ąu šūviu nušaus kelis zuikius; bus 
pikninke, sporto veikimuose, kon
certe ir šokiuose. .Gal dėlto iš- vi
są koloniją būriais ^važiuos, trau
kiniais, makabiliais, automobiliais, 
arkliais, pėsti

Vest Lynniečiaį kaip praneša 
p. Kilmonas, smarkiai rengiasi ir 
gegužinėje gausiai dalyvaus.
. .Man teko ^l)ėti su Providenco I 

darbininką vadais p. Ą. O. Avip-

kus važiuoti j gegužinę ir ją gerb. 
kleb. kun. L. Kavaliauskas, kuris 
LDS. ir “Darbininką” nuoširdžiai 
remia.

Norwood’as jau senai pasiren
gęs važiuoti organizuotai. Jie di
džiuojasi turėdami sau vadu kun. 
K. Urbonavičią, kuris yra ir visos' 
organizacijos vadas. -

Apie kitas kolonijas rašiau pe- 
reitanfe numery. v

Montello nepamiąėjau dėlto, kad 
gegužinė įvyks ją parke ir kad to
je kolonijoje yra didžiausia mūsą 
organizacijos kuopa. Tos kuopos 
nariai pasiėmė ant savo pečią ge
gužinės darbą. Jie vaišins ir links
mins svečius. Tad išnaudokime 
ją energiją, nuoširdumą ir'vaišin
gumą. ' \ x

Spėju, kad Montello visi lietu
viai dalyvaus gegužinėje. Jeigu 
taip, tai juos pralenkti gausumu 
neišgalėsime. Bet nė nenorėkime 
juos subytyti. Tik padarykime 
taip, kad gegužinėjė'būtą mažiau
sia penki tūkstančiai liętuvią. Gal 
sakysite kam tiek daug? Juk' mes 
dar niekados gegužinėse tiek žmo
nių neturėjome. Taip neturėjome, 
bet šioji gegužinė bus nepaprasta 
— jubiliejinė. _

Šįmet visa tauta mini Vytauto 
mirties sukaktuves. Su šiomis su
kaktuvėmis minime ir mes LDS. 
nariaix8avo organizacijos 15 metą 
gyvavimo sukaktuves.

Taigi gegužinėj, geg. 30 d. Ro
muvos parke, Montello, Mass. bus 
pirmas Iškilmingas Naujos Angli
jos lietuvių tą
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A SUKĖLĖ OVACIJAS SHARKEY
KALTINAMAS UŽ‘ VALSTY-

’ ■*,____________________
P. Voldemaras apie

BES IŠDAVYSTE” stitucijos ir įstatymų

j- Iš priežasties Padėkonės 
Dienos, gegužės 30 d., šven
tės,- penktadienio numeris 
neišeis. Šis yra šios savaitės 
vienintelis numeris.

Linkime visiems laimingų 
ir linksmių švenčių.

Tą laimę ir linksmybę ra
site stoję dienoje darbininkų 
gegužinėje. Romuvos parke, 
Važiuokite visi. <

KIEK VALSTYBĖS 
IŠLEIDŽIA KARO 

REIKALAMS
Įvairių valstybių karo iš

laidos gana skirtingos. Tuo 
tarpu kai . vienos valstybės 
išleidžia tik būtiniesiems 
kariuomenės laikymo reika
lams, kitos valstybės skiria 
karo reikalams didžiausias 
pinigų sumas. Žinoma, tai 
pareina nuo tos ar kitos val
stybės kariuomenės didumo, 
kuris privalo atitikti valsty- 
bes finansinį pajėgumą. Bet

NEWYORKE Išmestas iš tautininką mą pasakė teisybę
prie daugkartinio

NEW YOR
Pereitą šeštad 
pasirodžius J 
dentūkstan 
jam didžiausia

Jack Sharki 
nadžeriu Buc 
ėjęs pasižiū 
Singer sų Ferj 
apie 18,000 žri

Sužinoję, kad Sharkey at-

Tįo t«i rjSn 51

ėjo šaukė “W s want Shar-. 
kev.”. Publikos šauksmas 
buvo toks didelis, kad mūsų ' < 
Sharkey buvo priverstas pa
sirodyti

KAUNAS. — (A. P.) Ge
konstitucijos laužymo ir ;
yra prisidėjęs. Bet jeigu pPasirodžius jis triukšmin 

gai pasveikintas. Per pen
kias minutas minia be susto
jimo šaukė “Three cheers 
or our vrorld’s champion.”

Mūsų Jack’is atsistojęs 
nusišypsojo ir pasilenkęs pa
dėkojo publikai už užuojau
tą. '
< Kaip žinome Jack Shar- 
key kumščiuosis su Schme- 
lingu birželio 12 d., Yankee galės tęsti bei vesti. 
Stadiume. -

Sharkey turi daug šansų 
laimėti.

gužės 24. — Augustinas Vol
demaras buvęs tautininkij 
^valdžios premieru, buvo 
areštuotas ir kaltinamas už 
“augšto laipsnio valstybės 
išdavystę.” Prof. A. Volde
maras, matyt, laikosi savo 
pareiškimo spaudai kumet 
jis buvo atstatydintas.

Jis tumet pareiškė:
“Mano politikos nieks ne-

Voldemaras yra kaltas, 
taip pat yra kalta ir visa tąn- 
tininkų valdžia.

P. Voldemaras, anot 
areštuotas. Tautininkų pa 
tijos centralinis komitetas? 
išmetė iš partijos.

Jeigu šios žinios yra 
sihgos apie tautininkų pa 
jos križį ir apie p. 
ro manievrus, tai ; 
kyti, kad tautininkų viešpa
tavimas Lietuvoje priėjo: 
liepto galą.

Anot o. Voldemaro, tauti 
ninku partijoj skilimas bu 
jau nuo 1927 metų.

P. Voldemaras, matyt, b 
vo šalininkas valstiečių-^ 
dininkų-socialistų. 
• Taip išro'do prisiminus^ 
Toliušio, valstiečių - liau 
ninku vado pareiškimą.

Jis kalbėdamas su plo 
čkaifininkais Vilniuje, ap 
p. Voldemarą yra šiaip is

“—Yra ranka ir yra įran
kiai. Ranka gali būtį gera, o 
įrankiai blogi.

z

“Tautininkų šeškomas dar 
nuo 1927 m. veda prieš mane 
akciją. ■ _ . '

“—aš neatsistatydinau.
/

. .padaryta išvada, kad 
aš išeinąs ir iš vidaus politi
kos. Tai klaidinga išvada.

“.aš neatsisakiau daly
vauti vidaus politikoje. Jei 
prasidėjo gilesnis krizis, tai
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SUSIRŪPINO UUSSOLINI

Kvieslys liepiaSPraneijoj dėlėj gineidys. Smarkiai agituoja darbinin-

Versailles su sudarkyta per
gale, bet pergalė tebėra mū- 

. ‘f
sų rankose. -Nenuleiskite vė-

UETUVOS KUN. VYTAUTO DIDŽIOJO EKSKURSIJA 
PILNIAUSIA PAVYKO

Ekskursantams išplaukiant sugie- 
zį dota Lietuvos himnas

NEW YORK — Gegužės 24 d. 
11 vai. ryto iš čia išplaukė tiesiai 
Klaipėdos uostan Skandinavą-A- 
merikosl inijos laivu “Oscar II” 
oficialė L. K. Vytauto Didžiojo 
Komiteto ruošta ekskursija su 400 
ekskursantų. Tai didžiausia lie
tuvių ekskursija kokia kada yra 
buvus.

Prie laivo palydėti ekskursiją 
[buvo susirinkę dąugybė /žmonių. 
Ekskursantų ūpas buvo geras. Iš
važiuojant sugiedota Lietuvos 
himnas. ' ’

Vietos amerikonų spauda gra
žiai paminėjo lietuvių ekskursiją, 
pažymint, kad lietuviai važiuoja 
Lietuvon paminėti Vytautą, kuris 
išgelbėjęs Lietuvą, 500 metų mir
ties sukatkuves.

Kadangi šią ekskursiją surengė 
L. K Vytauto Didžiojo sukaktu
vėms minėti Komitetas, susita
riant su lietuviais laivakorčių a- 
gentais, tai Ekskursijos vadovybę 
sudaro Vytauto Komiteto įgaliota 
komisija: kun. Cybelis, p. Trečio
kienė ir p. Gudas, iš Newarko, ir 
nuo agentų paskirtas p. Varasius, 
iš Pittsburgo. Taipgi su šia eks
kursija išvažiavo ir L. Vyčų orga
nizacijos pirmoji ekskursija, ku
rios vadu yra kun. S. Vembrė, 
Westfieldo klebonas. » •

Nors laivas buvo nustatęs tris 
ar keturis sustojimus prieš pasiek
sianti Klaipėdą, tačiau Ekskursi
jos komisijai energingai pasidar
bavus — tie sustojimai tapo nu
traukti ir tuo būdu “Oscar U” 
pirmoji stotis bus Klaipėdoje.

Išpradžią ši ekskursija buvo už
simota rengti Baltic American li
nijos laivu, bet paaiškėjus,

l/ * .

šios kompanijosjaivai pateko len
kų globon, Ekskursijos Komisijai 
prisiėjo likviduoti visas sutartis 
su Baltic American linijos kompa
nija ir padaryti reikalingas sutar
tis su Skandinavą-Amerikos lini
jos kompanija. Patikrinimui šią 
kompaniją stovio, teko susisiekti 
ir su Lietuvos vyriausybe. Iš tos 
priežasties^ ekskursijos rengimo 
darbas susitrukdė ir todėl komisi- 
;iai teko sunkiai ir energingai pa
dirbėti kol šią ekskursiją privedė 
>rie tokio pasisekimo, kokio- veik 
nebuvo galima tikėtis prie tokią 
rengimo aplinkybių. Už tai garbė 
prįklauso šiems komisijos na
riams: kun. Simonaičiui, Dr. Vi- 
nikui, p. Krušinskui ir p. Strimai
čiui

kluodamos ir bestiprinda- 
mos savo kariuomenes, išlei
džia toli gražu ne sulig savo 
išgalėmis. • ;_ ,

Tai geriausia galima pa
stebėti, palyginus valstybių 
bend. biudžetų išlaidas su 
karo išlaidų (t. y. kiek 
iš kiekvieno 100 bendri], iš
laidų skiriama karo reika
lams) :

Mussolini savo kalboje pa- jamų žemių, kurios yra jos 
iš kontrolėje.

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, geg. 25 vd. — Vokiečių 
milžiniškas orlaivis Graf 
Zeppelin, dr. Hugo Eckener 
komandiruojant, laimingai 
pasiekė Braziliją. Daug var
go patyrė kelionėje.

Graf Zeppelin išlėkė iš 
Friedrichshafen, Vokietijos 
geg. 18 d. Kelionę padarė į 
61 valandą.

Pirmadieny, geg. 26 d. vėl 
pakilo iš Rio de Janeiro ir 
išlėkė į Pemambuco.

■ V- ■ - >.

Austrija---------------  5,5
Vokietija-------------------------7,3
Belgija ---------------------------- 7,8
Vengrija _______1_______ 9,7
Šveicarija_______________ 10,6
Rusija-------- '-----------------110,6
Suomija-------- --------------- :—11,7
Anglija (be koloniją------ 14,3
Danija ---------------------------15$
Holandija (be koloniją) 15,4 
Bulgarija----------------------- 16,2
Švedija_______ :__________ 17,7
Čekoslovakija __ _____ -—.17$
Amerikos Jungt. Valst—18,8 ( 
Lietūvž---------------------------19,0
Rumunija----------------------- 20,0
Jugoslavija------------------ _20,8
Italija____________________21,2
Estija___________________ 22,0
Prancūzija---------- z—__23,8~

• Ispanija—1-------------------24,0
Latvija ---------------- »■--------- 27,0
Lenkija--------- ----------------- 31,5
Turkija-------------------------- 40,0
Kaip matome ir mūsų tė

vynė Lietuva pralenkė Jung. 
Valst., o Lenkija net dvigu
bai pralenkė.

reiškė: “Mes. grįžome

PAŠTO ŽENKLŲ GAMYBA
- Kaunas (Elta). —• 1929 m. 
viso pasaulio valstybių pašto 
įstaigos išleido 1,380 naujų 
pašto ženklų. Po 1921 m._ 
kasmet buvo išleidžiama vi
dutiniškai 1,786 nauji tipai. 
O nuo 1840 m., kad pasirodę 
pirmi pašto ženklai, buvo 
kasmet spausdinama 570 
naujų tipų. 1859 m. pilnam 
pašto ženklų albume turėjo 
būti tik 840 pavyzdžių, 1889 
m. jų turėjo būti jau 6,740, 
1909 m. 14,200, o dabar — 
51,150. • -

L. R. K. S. A. BALSAVIMO 
DAVINIAI

PAPILE. Įvedus privalo
mą mokestį už šunis, žmo
nės, įsivaizduoja esant vo
kiečių laikus, nes sako tik 
Vokiečiams okupantams e- 
sant mūsų krašte už šunis 
turėjome mokėti. Nepasitu
rintieji gyventojai pradeda 
žudyti šunelius.

“Visumet yra baisiai tra- 
ginga, kai žmogus tik mir
ties valandoje tesupranta, 
kokia yra tikroji jo gyveni
mo prasmė ir koks tikrasis 
gyvenimo idealas.” 

Foenteris

EXTRA
• T’-"h. -r

r
P. Zulonaš praneša, kad L. Vy

čių 17 kp. base bąli ratelis jau su
sitarė su Šv. Roko parapijos base 
bąli rateliu loiti LDS. N. A Aps
kričio gegužinėje, gegužės 30 ęL,
Romuvos parke, Montello, Mass. „

Kas laimės pamatysite nuvažia
vę. Pasakytime tik tiekį kad abu 
yra gabūs tymai. s \

? Bap.
/ '

savo pareiga.” \

Sulig žinių, prof. Volde
maras “gelbėdamas padėtį” 
spaudai pareiškė, kad tauti
ninkų valdžios dekretu pa
taisyta ir išleista naujoji 
konstitucija neturi autentiš
ko pagrindo ir kad dabarti
nė vyriausybė vra kalta už 
daugkartinę konstitucijos 
laužymą.

; Balsą skaitymo komisija jau su
skaitė kuopą balsavimo davinius. 
Žemiau padėta, lentelė parodo, kas 
ir. kiek balsą gavo ir liko išrinkti 
Į Pildomą Komitetą.

Į Dvasios Vadą:-
K. Miliauskas______ 5138
Bakšys^_______ ______ 2672

Į Prezidentą:
I’. P. Muliolis___________ =___..,.4998
A. Sutkus ______J._________ 2501
Pr. Gudiškis_________________331

i Į YiceJtasidentą:
S. Marozas---------------------- 4477
J. Purickis-------- ------------- 2604
V. Vaznis------:--------:-----------684

Į Sekretorių:«
J. B. Šaliūnas.—____________ 5142
A T- Makusevičius--------------2672

Į Iždininką:
J, Molinais _z____ ___________ 5231
J. Tamošaitis________________2116
A Virpša---------------------------------356

Į Iždo Globėjus:
A. Leškauskas ________  3413
V. T. Kvietkauskas - ----------- .3360
T. Šeimis—- ------- s----------------- 3455
V. Mardosa___ :______  3032
P. Cibulskas ---------- -- ----------- 1361
A Domeika_________ 745

Į Dr. Kvotėją:
Dr. J. K. Ažukas _________ 6567
Dr. J. J. Weber________ <—1020

-

o turim pripažinti/ 
demaras yra pažangus 
gus ir savo griežta 
baigia naikinti klerikalizme  ̂
įtaką Lietuvoj.”

Voldemaro politiką ka 
tai gynė ir mūsų lai 
niai per Brooklyno “V-bę* 
ir Clevelando “D-vą” i 
tus, nes jis tęsė sočia 
valdžios užsibriežtus da

35 SUŽEISTA IR 105 AREŠTUOTA 
INDĖNŲ RIAUŠĖSE

BOMBAY, Indija, gegu-|Gandhi pasekėjų minią aj 
žės 25.
Britų kariuomenė turėjo su
siremti su taip vadinamais 
draskos monopolio riauši
ninkais net tris kartus. Pas
kutinis kartas buko aršiau
sias, nes .sukilėliai sudarė

40,000 žmonių.
Britų kariuomene St 

lių minią puolė su di 
smąrkumu ir ją n 
Sužeidė 35 ir 105

• a ■ - •-» t r

Sukilėliai perdaug ne 
priešino ir pasidavė 
ti.

WASHINGTON, D. C.— 
Kongresas 210 balsi} prieš 18 
priėmė kongresmono Fish 
is New Yorko sumanymą ir 
SnelPio bilių, kuriuo įsako
ma ištirti komunistų orga
nizacijų ir Sovietų Rusijos 
Amtorg korporacijos veiki
mų Jung. Valstybėse.

Komunistų veikimas A-

Dabar kumet ko 
priėmė tyrinėjimo bilių 1 
munistai susirūpino ir 
šiai nervuojasi. < -;v

Kongresmonas Fish 
ria komunistus, kūne ) 
Sovietų Rusijos naudai 
deportuoti juos kur į H 
salą jeigu jie pat] 
išvažiuoti į Sovietų

merikoje yra daromas už Taigi komunistai 
Sovietų pinigus, taip priro- ddiame “strioke?*
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Y NORĖJO TREČIĄ KARTĄ
APSIVESTI

1929 m. liepos mėn. iš Vi- 
uklės daboklės pabėgo Juo- 
is Gabrilavičius/ kilris bu- 

1 j • v - T • 1 /

eis. liepos 16 d. jis buvo su- 
Įįkjda: 
irbtas

■

T
•e.

L *»•

a ‘ kaltinamas už dvivedy- 
eis. Liepos 16 d. jis buvo su- 
ukyįas ir pas jį rasta per- 

pasas, padirbti gimi- 
10 metrikai ir du padirbti

1 f

Kėdainių klebono liūdinai. 
*peš tai pavasarį tas pats 
iabrilavičius atvažiavęs į 
Viduklės stotį susitiko su ne- 
iažįstamu Kaziu Silveniu,’ 
rtįrio užklausė kur galima 
Sitų pernakvoti. Pats pasi- 
radino save ponu Navicku tjįv A' '
ięmės rūšiuotoju. Vėliau 
įžįrilevičius apsigyveno pas 
Silvenio kaimyną p. Mačiulį 
Tr iškabino tokią iškabą: 
^Ifalialteris žemės tyrėjas J. 
$į&ekas.’’ Neilgai galėjo 
samiai Gabrilevičius gyven
ai Jam parūpo varyti toliau 
javo darbą. Tuojau pradėjo 
kalbėti Silveniui, kad jam 
išpirštų Oną Kačinšytę. Ir 
||įbybos..

įT Gegužės.mčn. juodu nuėjo 
pas KačinŠį. Gabrilavičius 
Iš'tikrųjų prasidėjo rimtos 
pasisakė esąs žemės rūšiuo- 
teųas, gaunąs . 560 litų per 
mėnesį, medicinos studentas, 
netrukus baigsiąs mokslus. 
Kėdainių apskr. turis ūki. 
J"am peršantis Kačinšvtė su- 
tikdi teketi; tėvas taip pat 
šaliko išleisti dukterį. Tokiu ik*-. •:

jau buvo inosiamos 
ves, kiuioms buvo pa- 
;Įr diena. Prieš pa- 
-vestuvių dieną taria- 

Nia viekas pradėjo 
binėti Kačinšį per jo 

Ėkteri, kad jis 'duotų būsi- 
.žentui karvę pasogos, 

rių pastaasis žadėjo pa- 
įSti į savo tėviškę. Kačin- 

i$ sutiko duoti kavę i vieną 
na pasiuntė ją pas Mačiu- 

; kur buvo apsigyvenęs

•7-

■ 'I•....... 1

Lietuvos^
."""'■y 1 ;'Y ■'

Gabrilavičius. Tų pačių die
nų Kačinšis nuvažiavo į Ra- 
šeinius, kad šį tų nusipirktų 
būsinibffis vestuvėms. Ta
čiau ko tik neąpalpo Kačin
šis, kaį Raseiniuose pamatė, 
kad jo.pasoginė karvė turgu
je vedžiojama Silvenio par-

‘•Į 

duotis. Čia Kačinšis suprato 
esąs apgautas ir atsiėmė at
gal karvę, kuri buvo verta 
400 litų.

Tardant paaiškėjo, kad 
Gabrilavičius . turi pasidir
bęs visų eilę dokumentų, taip 
pat prisipažino, kad jau da
rė savo mirties metrikus.

Balandžio 8 d. Kauno A- 
jygardos Teismas Kelmės 
sesijoj sprendė šių bylą. 
Teisme Gabrilavičius prisi
lažino, kad jis suklastojo vi
są eilę dokumentų, bet nepri
sipažino, kad norėjo apgauti 
Kačinšį. Sakėsi, viską da
ręs su Kačinšytės žinia. 
Apyg. Teismas tačiau pripa
žino jį kaltu ir nubaudė dve- 
ais metais sunkaus kalėji

mo ir susiaurino teises. Pa- 40 ^itij mėnesiui, susitarus 
žymėtiną; kad jis jau buvo metams — 30 lt. mėnesiui

.«

bylų, bet dar norėjo trečios, 
tačiau finalas kitoks.

* ’ <' __  - -

METINES PRIEŠ PROF. VOL-
I NUKARK oaanrMTman 

V. 8UKAKTUT18 ’ <:'L

Kaunas. —= Pernai gegu
žės mėn. 6 dienų teroristų 
grupė kėsinosi nužudyti bu
vusį tuomet Lietuvos minis- 

Y terių pirmininkų prof. Ąį 
Voldemarą. Tuomet žuvo 
nuo teroristų kulkų adjutan
tas kapitonas Rūdynas.

Tas liūdnas sukaktuves 
minint, karo ir visuomenės 
organizacijos šio meni 6 die
nų padėjo toje vietoje vaini
kus. Pranešama, kad žuvi
mo vietoje kapitonui Gudy- 
nui bus pastatytas pamink
las.

. -f
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mėnesiui. Tęn pat automo
biliai aprūpinami benzinu, 
tepalu ir visais kitais reik- 
iiiėriimis. ? T - J
X*"'* * — •••>»»
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PUIKUS AUTOMOBHIAM8 
GARAŽAS r.

Kaunas. — Amerikos Lie
tuvių Akc. B-vė pastatė 
naujų. didžiulį modemiškai 
įrengtų automobiliams gara
žų, kokio visame Pabaltijy j 
nėra buvę. Garažas priima 
automobilius stovėjimui dž

metams — 30 lt. mėnesiui

- ■■' •. ■ i4^ tT’ V;,-.i ■ įį? b * r- *. 1 / - j*. ■ x v .'••A
■ V . '• << / ■ L..-Akmmmnh.
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DVARININKAI MKNtįRL
- KMAU >OL8Tia

Vilnius. Vilniaus Arki
vyskupo p^nedymUjVilniaus 
katędrča presbiterijoj, kur 
iki Šiol, ^laimingų pamaldų 
metu, sėdėdavo aukštesnieji 
civilės ir kariškos valdžios 
atstovai — palikta vieta tik
tai p. Vaivadai Dėl to pa
rėdymo pasipiktino pirmoj 
eilėj sąnacinė lenkų spauda.
Tuomet Arkivyskupas krei

pėsi į Rymų i? iš ten gavo 
atsakymą, kad presbįteriju- 
me negali sėdėti nė vienas 
ministeris, nė vaivada, ne- 
kalbaint apie s žemesniuosius 
atstovus; gali

I •įk-.f
f.-. 

/

Kaunas. '—Spaudos pra
nešimu Lietuves sociąl-liau- 
diniukų partijos vadovybė į- 
teikusi valstybės prezidentui 
dų memorandumus.Viename 
kalbama apie padėti Klaipė
doje, kitame paliesta politi
nių kalinių amnestijoj klau
simas.

< . /’ A ■ • . .. 

“FROIBTABJI VdlZCB 8TKAK 
aoraDntiMTiM”

■** • •<

Kaunas. — Nustojusi bet 
kokios reikšmės valstybinia
me Lietuvos gyvenime, so- 
cialdemokratų partija, netu
rėdama kas daryti kartas 
nuo; karto primena, kad Lie
tuvai laikas taikytis su Len
kais, nes girdi ekonominis 
Lietuvos gyvenimas tuo Zy
pliai pagerėtų. Štai ir dabar 
jų organas “Socialdemokra
tas” Nr. 16 pasiūlė savo su- 
manymų matyvUodamas jį e- 
konominiais sumetimais. Ži
noma, lenkų spauda momen
taliai ištrimitavo, kad “Lie
tuvos socialdemokratija už 
santykių užmezgimų su Len
kija;”

> % *!
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LAIŽYBOS NEPAVYKO...
Kaunas. Balandžio 13 d. 

’ pil Šneideris^ gyv. Čiurlio- 
nies g-vė, sukirto lažybų su 
kitais pažįstamais, kad jis 
perplauksiąs skersai Nemu
ną. ’ Lažybų objektas 1 lit
ras degtinės. Lažybas laimė
ti jam nepavyko, nes buvo 
JaU truputį įsismaginęs ir į- 
plaukęs vidurin Nemuno 
pradėjo skęsti. Ant kranto 
stovėjusieji skubiai su lai
veliu davė pirmąją pagalbų 
ir pil. Šneiderį ištraukė iš 
vandens be sąmonės. Nelai
mingąjį tuojau nugabeno Į 
namus.

\ ______________________
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NAUJAS LIETUVOS 
KONSULAS RYGOJE

Kaunas. Dgus metus išbu
dęs Rygoje Lietuvos konsu
las p. Gylys Šiomis dienomis 
tapo perkeltas konsulu Lon
donan. Rygon atvyko naujas 
Lietuvos konsulas p. P. Var-. 
nauskas.

ta

v* 
\’kf-

tas. Vilniuje išbusiąs kele- . 
tų dienų po to lankysiąs pro- i 
vincajų. ViliiiaUs lenkai jau 
sudarė p. Prezidentui priim
ti Komitetų su vicevaivada 
p. Kirtikliu priešaky, komi
tetas išdirbsiąs Prezidento 

; buvimo programų.

■ vt'11

■
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pamaldų metu 
būti tiktai Prezidentas su 
dviem kariškais adjutantais, 
j;Šis dalykas, kaip ir reikė

jo laukti, nepatiko labiausiai 
dvarininkams ir jų organas 
“Slowo” labai apgailestau
ja, kad išrinktieji (Skaityk 
visokie ponai dvarininkai) 
negales melstis (tokia jau jų 
ten maldai) atskirai nuo 
žmonių, o turėsibūti minioje. 
Stebėtinai galvoja XX am
žiuje dvarininkai. Jiems ir 
melstis turi būti atskira vie-

) 

ta, kad vis matytų, kaip jie 
meldžiasi.

■. ». S*
e
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MARŠALAS PILSUDSKIS
Z VILNIUJE

, Gegužės 6 d<- Varšuvos 
traukiniu atvyko 'Vilniun 
Lenkijos karo , ministeris 
marš. Pilsudskis. Apie atvy
kimo priežastis lenkų spau
da nieko nemini. Kartu vieši 
Vilniuje Lenkijos U. R. M. 
Rytų skyriaus viršininkas p. 
Holowko ir III karo apygar
dos vadas gen. Litwinowicz.

Kašėtos, Marcinkonių vai., 
Gardino apskr. Mūsų apy
linkėje laukai smėliuoti ir 
nederlingi, todėl skurdas • 
kasdienis vietos gyventojų -- 
svečias, o jeigu grybai kurių 
vasarų menkai dygsta, tuo
met ekonominė būklė šimte
riopai padidėja. Nežiūrint 
tokios sunkios ekonominės 
padėties, vietos jaunimas ne
nusimena; skaito lietuviškus 
laikraščius ir spiečiasi į vie
tinį Šv. Kazimiero skyrių. 
Jų bendro darbo dėka antrų 
Velykų dienų tapo suruoštas 
viešas lietuviškas vakaras. 
Suvaidinta “Eksproprijato- - 
rius” dviejų veiksmų farsas.

Burbiškiui,Ktasnayl>rvad? ‘ 
Suvalkų apskr. Mūsų .so
džiaus jaunimas suruošė’ba- 
landžio 21 dienų vakarų su 
paskaita apie Vytautų Didį
jį ir vaidinimu. Keista, kad 
apskrities Storasta iš pro
gramos išbraukė tautos him
nų ir gyvų j į paveikslų.

Beto buvo trukdymų ir iš 
pačių nesusipratusių lietu
vių. Ypač Bubelių sodžiaus 
jaunimas nelietuviškai pasi
elgė tuo laiku suruošęs kuo- 
kinę sū lenkų pasienio karei
viais, o kaikurios mergaitės, 
kaip A^ K. ir B. K., užuot 
prisidėti prie lietuvių ruo
šiamo vakaro, vaidino lenkų 
vakare. ., .
• /
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PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus 

drabužius prašau prie manęs 
kreiptis, nes aš reprezentuoju vie
ną iš geriausių firmų. Siūtus gau
site pigiai ir gerai JONAS JA- 
ROŠA, 225 L St, So. Boston. TeL 
S. B. 0394-W.

' Sriiri 22 Metu ■
OZAS P. ŽARKIUNAS

DARBUOJAS SU

OSE & 80NS PIANO 
KOMPANIJA

tikras mane matyt pirm pirk- 
Jokio komiso nereikia mokett 

tiesiai.
garsas V O S E frand, 

j>rlght pianai. Naaji Ir 
Ortbophonic VICTROLA ir 

1ĖAJESTIC radio.

SeiMauk Katalogo 
' i A Šori Piano Oo.

LSTON ST. BOSTON
GVOS IILYGOS

v,; . ■

4787

K C. VKINSKAS
IktavU Advokatu

kh« bylas ir padir- 
dokrinegtus vteo-

/

“Neieškokit dovanų -ar ku
ponui CAMEL cigaretų ta
bakas uždraudžia dovanų 
ar'kuponų naudot.”

• 1 . |
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TĄ fainfliarišką pranešimų Caiiiel ciga
retę pakelio užpakaly vėl perskaitykit.
... CanSEls, kurie buvo 19ia matais'pas
kelbti,: kuomet kiti cigaretei siūle, viso- 
kit| dovanų ir panašių pagundų, Cųmels 

_ vaduojamais tapo vien tik retumo 
pamatu;

Tas pranešimas, \ išsiplatino per pa
saulį kasdien milijonuos- pakelių, yra ,
jūsų daigiausio rūkymo malonume už- . mu cigafetu Ir ji -tad ląiko.

tikrinimas. Kiekvienam pakely patvir
tina nuolatinį tikslą nikytojams.duot 
cigaretę, kuriame visa galima~kaina 
įdėtą į tikrą rūkymo ypatybę.; _ ‘

J? . . - - • ■. z • <

Malonus, naturališkas kvepėjimas 
“CAmels* parinktiniauaių tabakų, su
vienyti švelniam, nunokusiam<sbtarimė 
nepasiekiamoj rūšy padarė'Camęlspir-

IS VYTAUTO DIDŽIOJO 
KOMITETO

Vilnius. Gegužės 1 dieną į- 
vyko Vytauto Didžiojo Ko
miteto vilniečių narių nepa
prastas posėdis, kuriame su
daryta komisija vesti reika
lus su kitataučiai^ kurie pa
norės dalyvauti Vytauto Di
džiojo jubiliejinėse iškilmė
se; Komis! jon įėjo: K. Sta
sys, d-ras D. Alseika, kun. 
prof. P. Kraujelis ir d-ras 
Šlapelis. .

HRAMADININKUS PALEIDŽIA 
IŠ KALĖJIMO x

Vilnius. — Prieš savaitę 
paleido. iš sunkiųjų darbų 
kalėjimo žymų buvusios 
“Hramados  ̂veikėjų Taraš
kevičių, o šiomis dienomis 
Rak-Michailouskų. Kalėji
me dar sėdi trečias, taip pat 
ilgiems metams nuteistas 
Miotla, bet fr jį žada paleis
ti x ■ 1

“Dz. Wil” praneša^ kad 
paleistasis MiehailoUski gau
siąs vietą gudų sanatorių lai
krašty “Niepierad.”

LAUKIAMAS VILNIUN
LENKUOS PARIDENTAS

Birželio 16 dieną atvyksiąs 
Vilniun Lenkijos Preziden-

-rr- '

IS KONGRESAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci

jos j£X-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21 
<ld. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam
pas Adams Street irNtfw York Avenue, Nevrark, 
New Jer8ey« .

Viši A. L. R. K. Federacijos apskričiai, sky- 
- riai, j Federaciją priklausančios parapijos, drau

gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai 
ir rėmęjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip 
sVšrbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 
šventėn 20-tan Kongresam

• ’ L. Ė, K. federacijas Sskrttbrijatas 
180 Hale Avė., Brooklyn, N. Y

■ • * J'
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. Šią savaitę gavau gan jdomų laišką nuo vieno savo jau
no skaitytojo, kuris prašo manęs parašyti ką nors apie bū
dą save pergalėti. Štai ką jis rašo: “mamytė tankiai mane 
bara, kad nesistengiu būti geras. Kaip galėčiau atsiekti tą 

fgeruinąi”' . L .
Ištikrųjų šiandiena daug kalbama apie gerumą. Jau

nimas girdi namuose, girdi mokyklose. Kur rasti tą geru
mą? Atsimenu dienas kuomet buvau jaunas vaikelis, man 
irgi rūpėjo tas klausimas. -Tūlas žmogelis kalbėjosi su ma
nim. Štai jo ąpdžiai: “Vaikeli, kur yra valia, tenai yra du 
kelių—aukštyn ar žemyn.”

AĮanau visi aiškiausiai supratote senelio žodžius. Man 
nereikėjo toliaus aiškinti. r. "

VARGONM
Neseniai mūšų miesto katedroje įtaisė naujus, didžius 

vargonus. Kelis kartus stovėjau netoli darbaainkų, kurie 
statė įvairias dalis, kurios sudaro tą gražiausi muzikališką 
instrumentą. Svarbiausią pamoką gavau kaip vieningai 
dirba kiekviena dalis vargonų. Paspaudžia baltą klevatu- 
rą ir žaibo greitumu atsiliepia balsas. Laimingas tas vai
kelis, kuris turėdamas savyje visas tobulybes gali naudin
gai savo sielos išganymui jas sunaudoti. Vargonai tai mū
sų sieįa, kleyaturajtai mūsų geros intencijos balsai, tai mū
sų dorybės. . , -

Klausk savęs šiandiena ar tavo sielos vargonai geroje 
tvarkoje, ar tie balsai—dorybės gerai sutvarkyti. Jeigu 
atrasi, kad viskas tvarkoje tuomet galėsi su džiaugsmu 
Dievui meilės giesmes groti amžinai savo gyvenimai lai
mei. , ~
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ADV. P. BUBLIS x
iš Worcester, Mass^pirmadieny, gegužės 26cL š. m. apsive
dė ęu p-le Pauliu Švagždžiūte, £>o. Bostoųiėte. Abu yra 
veiklūs ir popiflerūs, ypač jaunimo tarpe,’ darbuotojai. 
Taip vadinamą “medaus” niėnesį” žada praleisti Lietuvo
je, kurios abu dar nėra matę. ’ Linkime mūsų jaunai pore
lė laimingo gyvenimo. * - K.

i s-Z;-2:•
' ••

Anksti pavasario ryte žmogus išgirsta paukščių''čiulbė
jimą raginant anksčiau kelti. Tai jis pamąsto, jei pauk
ščiai taip anksti ryte pradeda savo darbą, linksmindami vi
sus žmones, tat ir žmonėms reikia imtis darbo. Be abejo
nės tas žadina i^ jaunikaičius prie darbo. Tat, bukime ir 
mes darbštesni. v ‘

? Jonas Baltrušaitis
f / Klierikas Justinas Jusaitis

VYTAUTO KŪDIKYSTĖ
Kada Kęstutis kariavo su lenkais, Trakų rūmuose gimė 

Vytautas, 1350 metuose. Jo tėvai buvo Kunigaikštis Kęs
tutis, ir Kunigaikštienė Birutė.

Vytauto kūdikystės dienos nebuvo linksmos. Vytautui 
mažam būnant motina' įkalbėjo jam kariauti ęiž /tėvynę 
kaip jo tėvas kariaująs.

' Mes galime sekti Vytauto pavyzdį mokindamies kaip 
riekkia ginti nuo priešų -Lietuvą it gelbėti tėvynę mūsųpvi* 

:> sūkiuose reikaluose.
. t

BRANGUS JAUNIME.,
Atbusk iš miego I Kodėl nesiimti raštų į “Jaunimo 

Darželį?” Dėdė Anuras nekantriai laukia žodžio nuo jū
sų. Šį metą apvaikščiojame Vytauto sukaktuves., Lietu
viai po visą pasaulį turės progą atnaujinti tėvynės meilę. 
Jūs irgi neatsilikite nuo prakilnaus darbo, uždegkite mei
lę prie lietuvystės kaip airių vaikai kas metą sulaukę ŠV. 
Patricijaus dienos tampa tikri airai patrijotai.

pasilieku

Zofija Tamulevičiūtė,
Šv. Kryžiaus Mokyklos 6-to skyr. mokinė

Su gila pagarba ... ■

4 DUONA
Duoną-užima svarbiausią 

vietą kiekvieno žmogaus val
gyje. ^Priprastai duodame 
duonos prie kiekvieno valgio 
ir .kartais yra vienintelis 
valgis. Suv. Valstijų Agri
kultūros Departamento Na
mų Vedimo Biuras sako, 
kad duona turi beveik visus 
maisto svarbumus, kurių 
sveikata reikalauja. Duona 
yra, pigus, sveikąs, skanus 
maisto valgis ir visuomet 
galima gauti. Kuomet duo
na kaštuoja tik dešimts cen
tų svarui, ji pristato kūnui 
šilumos ir energijos už aš
tuonis centus dėl tūkstančio 
kalorijų. Yra mažai valgių, 
kurie pristato tiek Šilumos 
taip pigiai.

Sunkiai dirbantis žmogus, 
kuris per dieną .vartoja savo 
muskulus* lengvai gali val
gyti svarą arba du duonos 
kasdien su visais kitais val
giais, kuriuos pripratęs val
gyti. Duona naudinga netik 
dėl šilumos,' bet ir muskulų 
būdavojimui maistas. Jeigu 
padaryta iš čielų grūdų, pri
duoda kūnui reikalingą mi-( 
nerališką medžiagą.

Pienas turi panašius ge
rumus. Todėl valgis iš duo- 

1 nos ir pieno yra daug pilnes
nis valgis, negu duona arba 
pienas atskirai. Mokslas ne
pamokino mūsų protėvių jog 
duona, pienas ir uogos pada- 

- —f _ -
Ias
jog ta kombinacija priduoda 
viską kas reikalinga sveika-" 
tai.

PAVASARIO DIENOS
/ Praėjo tas laikas koomet dienos buvo šaltos ir trumpos, 

kada saulė buvotoli nuo žemės, visi paukščiai viešėjo pietų 
krašte, gi gyvuliai buvo suvesti į šiltą vietą viduj. Žmonės 
tuo laiku daugiau buvo prie krosnies, o ne miške linksmi
nosi. Žodžiu tariant, šalčiams siaučiant viskas buvo ap
mirę. '• . X.

Štai jau pavasaris kuris pakelia žmogų išaniego ir duo
da daug spėkų. Šitame laike mes švenčiame didelę šventę 
— Kristaus Priskėlimo. Kaip Kristaus prisikėlimas iš nu
mirusių, taip ir pavasaris, kiekvieną jaunikaitį žadina at
busti ir stropiau imtis už darbo. Taipgi Prisikėlimas, 
mums priųiena mūsų sielos reikalą, kad atsikeltume iš savo- 
nuodėniių ir susitaikntume su Dievu.

Prieš tris mėnesius, per katali
kiškus Amerikos lietuvių laikra
ščius, prašiau brangiųjų Seserų ir 
■Brolii/ lietuvių amerikiečių, kad 
perskaitytus laikraščius ir žurna
lus siųstų Lietuvon saviškiams, o 
kai-kas malonės ir Šiaulių moks
leivijai mano adresu prisiųsti mi
nėtų laikraščių bei žurnalu, ku
riuos/'žadėjau išdalyti moksleivi
jai. Nežinau, kiek lietuviai ame-

-A 
saviš-
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ATOSTOGAUTI-LIETUVOJ
S ka n dili a v y - A m er iko s b4niia
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tASMENIŠKAI

vadovaujama

perKUN.a.M.«tSNĄ

EKSKURSIJA
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Bilželio 14-ta Dieną i
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Laivu “UNITED STATĖS” !

LIETUVON

Į P«
KLAIPĖDĄ

SMAGIAUSIA - PATOGIAUSIA - KELIONE
' Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO, NEDAUG1--RUOSKITESF
' DA1 vis»y informacijų kreipkite pan jusy Agentą arba j

x
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DLK. Vytautas Didysis (1430-1080)

0FICIALIN2-
■* »> ’

LIETUVOS VYČIŲ

EKSKURSIJA
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Liepos 5-tą Dieną
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Laivu FREDERIK VIII

LIETUVON
per

KLAIPĖDĄ
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rikiečiai pasiuntė Lietuvon, 
kiams laikraščių be žiurnalų, bet 
aš iš keleto^ asmenų gavau labai 
daug net per kelis sykius didelius 
rišulius laikraščių ir žurnalų, ku- 
fiais-ir pasidalinau su man bran
giąja Šiaulių moksleivjai. Ji la
bai įdomaujasi amerikiečių lietu
vių gyvenimu/ir jūsų laikraščius 
žingeidžiai skaito. Todėl moks
leivijos ir savo vardu nuoširdžiau
siai dėkavoju už prisiųstuss laik
raščius ir žurnalus sekančioms y- 
patoms: Jonui Mišeikių ir kun. 
Karkauskui' iš Nežv Haven, Ct.; 
J. Vieraičiui iš Worcester, Mass.; 
P. Meškauskui iš S. Boston, Mass.; 
Mrs. A. P. Medonienei iš Pitts- 
btųrgh, Pa.; Miss Emil. Pusčiutei 
ir Mrs. P. Pusčiuvienei iš Athol, 
Mass.; B. Ivaškiutei iš Lavvre'nce. 
Mass.; P. Stankevičiui iš New 
York ir kitiems. Jei ko nepami
nėjau labai atsiprašau. Ir toliau? 
prašau brangiųjų lietuvių ameri
kiečių neužmiršti savųjų ir Šiau
lių moksleivijos, prisiunčiant—lai
kraščių įr žurnalų. .

Sveikinu, jumis, mano. pažįsta
mieji Amerikos lietuviai ir linkiu 
jums gausios Dievo palaimos vi
jose reikaluose.

Su tikra pagarba ir padėka,
Kun. D-ras Petras Raščiukas

Pastovus mano adresas: Senoji 
klebonija, Šiauliai,"Lithuania.

P. S. Meldžia ir kitus laikraščius A
mano laišką patalpinti savo 

skiltyse. Kun. Dr.Pr Kančiukas.
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Išmintingas žmogus visame ran
da pagalbos, nes jo privalybė — 
imti gerą iŠ visų ir visa.—D. Res- 
Irinas.
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gai dėti mokyklose. Ir čį| 
pasirodė labai geri res 
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to išeina, kad aukštumuose Po to pradėta šito stiklo 
ultravioletinių spindulių yra 
daug daugiau negu žemumo-

•c

F. L. I. S.

SAULUTĖ—GYVYBES IR 
SVEIKATOS ŠALTINIS

Saulės spinduliai, perleis
ti per trikampį stiklą (priš- 
mą)/ išsiskirsto į septynias 
spalvas raudoną, oranžinę, 
geltoną, žalią, mėlyną ir fio- 
letinę. Už Violetinių VTa 
dar vadinami ultrafioletiniaį 
spinduliai, kurių mūsų akis 
nemato, bet jie yra labai 
svarbūs gyvybei.

Šitie spinduliai yra stačiai 
būtina gyvybei sąlyga. Ten, 
kur šitie spinduliai nesiekia, 
gyvybė menkėja ir nyksta. 
Ultravioletiniai spinduliai 
gydo tuberkuliozą ir angliš
kąją ligą (rachitą). Kalnų 
visa reikšmė gydymuisi iš

.1 

■j A-į'čjOį 

tas stiklas yra per brangus,^ 
vad jį* galėtų visi vartoti.

’’ <-;?s«jS3S

Kolkas vienintelis būdaą^- 
gauti ultravioletinių spin<®ttįj 
lių — tai atidarinėti langas^ 
ir būti kuo daugiausia laukėj 
saulėj. •.

' V ■Šitie spinduliai netik svaigi- .r- '- Sę
būstuo, kad žadina žmogau®^ 
gyvybę. Iš kitos pusės JįH 
naikina ligų gepialėliusf? 
mikrobus, bakterijas. Užtat 
labai svarbu ligonių rūbus 
kitus daiktus vėdinti atvira^ 
mė ore, saulės spindųliuoa^^ 

Apskritai saulutė—tai gy^į
■ ■■■

;ęmumos oras ’ tai: vaiKų sveiKatai ir 
šituos spindulius labai sulai- žymiai pasitaisė. Bet, < 
ko. Toliau pasirodo, kad 
ultravioletinius spindulius 
labai sulaiko langų stiklai.
-Amerikos Jungt. Valsty

bėse Maine universitete laivo 
parodyti šitoki bandymai. 
Paimta 250 viščiukų, turin
čių po vieną savaitę ir pada
linta į. du skyrius. Pirmas 
skyrius visą etileną, galėjo bū
ti šaulėje ir tik naktį ąr lie
tui užtikus buvo uždaromas 
pastogėn. Antras skyrius 
buvo auginamas stiklinėj pa
stogėj. - Vadinąsi įr šitie viš
čiukai visą dieną buvo sau
lės spinduliuose, liet tik to
kiuose, kurie perėjo per stik
lą. Visi viščiukai gaudavo

* ’ * ii *’ '

tą patį maistą ir priežiūrą. 
Po keturių savaičių tarp vie
nų ir kitų viščiukų pasidarė 
didelis 'skirtumas. Viščiukai, 
auginami stiklinėj pastogėj, 
mažiau lesė, silpniau atrodė, 
buvo mažesni. Judesiai jų 
buvo lyg apsnūdę. Dar po 
vienos savaitės antro sky
riaus viščiukai vos laikėsi 
ant kojų.

Šitie bandymai parodo, 
kaip svarbūs saulės spindu
liai ir kaip kenkia langų 
stiklai. Dėlto buvo stengta
si padaryti tokį stiklą, kurs 
ultravioletinius spindulius 
praleistų ir tokį S&k3ą <lan- 
gams vartoti; Šitoks stiklas 
buvo Anglijoj padarytas ir 
iš jo buvo padaryta zoologi
jos darže (kur laikomi įvai
rūs gyvuliai) langai. Visi 
gyvuliai, kur buvo įdėti šito 
stiklo langai, labai pasitaisė.

V:

vybės šaltinis ir mes, šiai 
gyventojai, neturėdami 
perdaug, privalom kuo i 
giausia jos spinduliais naU-4/ 
dotis ne per stiklus, bet atviri 
rame ore.-,

Sekant prof. Max MuUerį 
(“M. R.”) i

. ■ ■—”—~ Wli
_ Spauda yra viena stipriausių vi
suomenes auklėjimo priemonių?, ji. 
barsto žmonių tarpe gyvybės ar 
mirties sėklas.—Prof. St. 
kis.
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KAIP KONSTIPACUA

PAGIMDO DAUGELĮ LIGŲ
Konstlpacija daro blogą {taką 1 kiek

vieną organą ir. kiekvieną kūno dali. 
Ji pagimdo vlriklnlmo pakrikimus, *okr 
stų ar pūsles {degimą, aštrius skautė 
mus nugaroje^ bemieges naktis, fietė*) 
kimą svarumo, spėkos, ar energijos. Ji 
susilpnina nervines ir ■ gaiviąsias 
ir pagimdo daugel} Šiaip

Nuga-Tone greitai sureguliuoja *ldu- 
rius ir nuveikia konstlpadją. Jis 
lo kūną nuo susirinkusią nuodingą'^ 
matą, atgaivina ir sustirina nervinau 
ir muskulines sistemas ir organus. Inti* 
kitę Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
jąs pamatysite kokis tikrai veikmin
gas sveikatos ir spėkos atbudavotojas 
jis yra. ' -? '

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visą 
vaistą pardavinėtoją. Jeigu jusą par
davėjas neturi ją stake, paprašykite 
užsakyti ją dėl jąs 13 savo džlaberfa

. •;
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YPATIŠKAI VADOVAUJAMA 
DIDELE EKSKURSIJA

| LIETUVĄ
Prisidėkit prie ekskursantą kurie 

dalyvaus minėjime 500 metinių 
z mirties sukaktuvių

D. t. K.’VYTAUTO
4 - : y . ' - ■

Išplaukiant

HOLLAND AMERICA LINU
uj. f 1 į *" ; > ir

• *" 3

? *

g Dienos Ant Vandeny®*
PER CHERBOURG —

6 PER BREMEN 
keliaujant 13 Lietuvos ir J 

LIETUVĄ 
greičausiais garlaiviais 

BREMEN j
' IR * '

EUROPA
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu 

COLUMBUŠ
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba
NORTH GERMAN I

LLOYDį 
‘ 65 STATĖ 8TREET A, 

BOSTON, MASS.

5 -v" r ; f
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vėliavinia laivą ;

^TATENDAM
iš New Yorko

• B U G P I U Č I O 16
Nužeminta laivakorčių kaina | abu galu. Fuikl kelionė ir malo- 

[ ’. nns i
Rotterdamą.

Informaciją atsiktauskit pas Amerikos Lietuvių 
Agentą .Asociacijos narius.
MISS J. LEONAlTt,’*Amerikos Lietuvio” Agentūra, 

14 Vernoti St., IVorcester, Mass.
J. AMP.RA3IEJUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St., Waterbury, Conn. , 
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams SL, Nevark, N. J.
J. SEKYS, 226 Park SL, Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS,” 1739 . So. Hatated -SL, Chlcago, I1L 
X VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn. 
1». BALTUTIS, 3327 Š. Halated SL, Chlcago, I1L 
“DIRVA,” 8820 Superior Are., Cteveland, Ohlo.
K. MAKAREVI0IU8, 95 Liberty 8L. Anaonla, Conn. 
K. VAIŠNORA, Franklln Savings &. Trust Co., Pittaburgh, 
J. J. URBSZO, 187 Oak SL, Lau rence, Maus. 
1\ M0LT8,1730 — 24-th St, Detroit, Mfch.
J. 0. BOODEN, 822 Vest Long St, DuBois, Pa. 
J. ZOLP. 4559 S. Paulina St, Chlcago, IIL 
V. M. STULPINAS, 8255 S. Halated St, Chlcagb. III. 
A. VARASIUS, S. 12 & Carson 8t, Plttsburgh, Pa. 
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupetas, 

322 W. Broadvay, So. Boston, Maaa.
MI88 j. BODIS (Rauktytfe), 50 Stėritng Bt, Vorceeter, 

, N. GENDROLIUS, 395 Broadtvky, South Boston, Mass.
J. KAŽKMUKAS, 798—797 Bsnk Street Vatertnry, Conn, 
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Main Street Montello, Maaa
K. SIDABRAS, 878 Cambridga 8t, C»a»Mdge, Maaa 
J. VITKAUSKAS. Richmond Trust Co, .

2701 E. Altegbeny Avė, PhltatMpNa, Pa. 
MATAS BIEKŠA. “Sandafua” Agenturm vetMJaa.

373 Kenrington Avenu^ Roaelend. Chicogo» BĮ.

patarnavimas. Tiesioginis gelikellą susisiekimas | Klaipėdą per 
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: OBERAMMERGAU
- * ; ------------- ----------

Mažam miestely Oberam- 

nergau, Bavarijoj, kas de- 

šuntmetis įvyksta Kristaus 

kančios dramatinis vaidini

mas, visame pasauly žino

mas kaipo “Oberammergau 

Kristaus Kančios Drama.” 

Jame dalyvauja apie 700 

vaidintoių, kurių apie 100 

turi kalbamąsias roles. Jie 

taip sumaniai ir realiai-vai- 

dina tą dideliausią pasaulio 

taagėdiją, kad iš viso pasau- 

fio kraštų atvyksta žmonių 

tą vaidinimą pamatyti/ Da- 

Bjau įkurta didžiulė audi- 

ja talpinanti ktpie 5,000 

^nię.

fe; Oberammergau Kristaus 

^Kančios vaidinimas prasidė

jo itdo labai seniai. 1634 m. 

^žuėstelį aplankė didelis ma- 

■tas. Kad nuo jo pasiliuosuo- 

gyventojai pasižadėjp kas 

metų vaidinti Kristaus
/ * *' A ■ ■ ”

ttiuą."' Ir nuo to laiko eina

: perstatymas, tik 

pertrauka karo metu, 

į^radžioje tas buvo žinoma 

E

v

3?

įV68tl 

k $lŪ8U ū- 

iaugęs. 

rifika- 

as rei- 

e^ tedanį intensy

vų ūkį, Tųilda ne tik imti, bet 

if janvdiH&4 0 įvairias azo

tines medžiagas (trąšas), 

kurias dabai* iiaj>oxiuojame, 

galėtume patys gamintis, 

nes elektros pagalba azotą 

galima gauti iš eta ,

— Modemiškųjų trestų, 

kartelių ir sindikatų, kurie 

pramato ateitį^ Uždavinys y- 

ra ųe išnaudok piihhką, bet 

duoti pigausią kaina geriau

sią prekę... To laikosi H. 

Fordas ir kiti žymūs Ameri- 
ml - 1 * -i • ° -7 ~ | ■^^sllPram<>ne^1^P^'|kos pramonininkai.Sindika-
Taip patzemės ūkis reika-.^ug^^ kliudo neturė(jį_ išnaudojimo

lauja geros pramones pade- i •• i "'’

ties krašte.

Turėdami išaugusią pra

monę, galėtume sunaudoti 

vietoje visas darbo jėgas, ku

rios dabar emigracijos pavi- 

daluu su dideliais nuostoliais 

atiduodamos svetimiems 

kraštamsi Emigracija mums 

neša vien tik ekonominiu at- 

žvilgiu milijoninius nuosto

lius, o jau tautiniu ir kultū

riniu atžvilgiu tie nuostoliai 

nėapskaičiuojami.

Visų darbo jėgų žemės ū- 

kis, nors-jį mes dar ir pakel- 

tumėm, niekad nepajėgs su

naudoti. Tatai galės pilnai 

sunaudoti tik mūsų išaugusi 

pramonė. Tad savo ji pra

monė tampa tiek visuome

nės, tiek ir valstybėš reikalu.

Mūsų pramonės toms 

Šakbihš ym geresnė ateitis* 

kurios čia turi palankias są

lygas — svarbiausiai: žalia

vą įr rinką. K . •

Mes turėtume pasiekti to, 

kas šiandien yra Danijoj.

lįs išjodamas i karato 
nuo ja atsisveikinimo daiųęlę 
L'-‘ '• « >-*• '.V '«£!fx-'

va tfi^ 

net galvą padėri| už įą... 

Jam nebaisu, priešų m^raį* 

tik tegul jo Tėvynė ir mer

gelė būna laisvos! Kaip SU’ 

grįšiąs iš karo laukio, žie

delį pmešiąs ... Jam nu

jojus, ji nueiną į rūtų dar

želį ir rauda.». Tik vėjelis A 

išgirsta mylimosios Mergelės 

raudą, <; Ir tas paukštelis, 

kuris linksniai čyrena, išgir

dęs josios raudą, nuliūsta 

kartu su mergužėle ir gieda 

gailestingai. ^Arba, lietuvis, 

pasiilgęs savo mylimosios tė

vynės—Lietuvos dainuojam

“Yra šąlis, kur upžs teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių 

z Ir meiliai tarpu savęs Šneka, 
Prie giesmininkų vieversių...

7

..;O tėviškė i koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau Oihai, — 
Tot neišreikš nė vienas raštas, 
Tų pasakys vieni jausmai” 

' (Pr Vaičaitis)
':* * ■ . * i •. «■ * ■ ■. x

Lietuvi, ar tu neatsimeni, 

kaip gražų vasaros vakarėlį, ~ 

saulutė leidžiasi kur ten toli, 

toli už miškelių ar vandenė

lių?.. Kaip gražusis paukš

telių krūmuose gieda savo va

karinę dainelę... Arija, kaip 

tas vėversėlis aukštai iškilęs 

į dangų, sveikiną beauštant} 

rytelį... Kaip toli aname ■ 

kaime girdžiasi bernelių ir 

mergelių linksmosios dainė-

Mitologijoj yra graži apy

saka, apie deįyę Sjirinkąę įr 
dievaitį Paną, dievaitis Pa

nas buvo pusiau vyras—gy- 

sutvėrįmd^ JĮs labai 

įsimylėjo į gražiąją deivę 

Sirinksę. Dieną ir naktį jis 

svajojo apie ją.

Vieną kartą jis pradėjo 

sekti ją. Pastebėjus tai, ji 

pradėjo bėgti. \Fis vi josi. Bū

damas greitesnis, jis vis ar

čiau ir arčiau artinosi. Ji 

pribėgo prie upelio ir, neži-' 

nojo kur toliau bėgti!./. Bi

jodama jo, ji ėjo tiesiaiį 

vandenį. Dievaitis Panas 

pribėgo prie jos ir palytėjo 

ją. Staiga, atsitiko stebuk

las! Deivė Sirinksė persi

keitė į nendrių-rykšeių krū

mą. .. Panas, supykęs, nu

tvėrė kelias nendres-rykštes 

ir išrovė. Vėjelis tada pa

pūtė.. . ir, girdėjosi gražūs 

ir švelnūs tonai iš tųjų nen- 

drių-rykščių.

•\x ? p. Dobknvičinm)
. — Dabartinėmis gjrveni- ūkį ir visą kraštą. Danijos 

mo sąlygomis gerovė parei

na nuo visų ūkio šakų išsi- 

piėtojimo. Žemės ūkis sutin

ka Avis daugiau sunkumų. 

Grūdų ūkiu toliau vargiai ar 

apsimokės verstis.- Dėl to ei

nama prie intentyvaus ūkio. 

Šiuo atveju svarbu vidaus
* i

rinką patiems patenkinti. 

Čia pramonė ir žemės ūkis 

vienas kitam padėtų.

Pastebėta, kad kur indus

trija yra išaugusi, ten ir že

mės ūkio padėtis gerėja.

gamtos sąlygos yra panašios 

į mūsą sąlygas. v
■ - - l t

Valstybė turi lygiai trak- 

tuoti pramonę, kaip ir žemės 

ūkį.

— Mūsų pramonė jaunu

tė. Gyvena vaiko amžių. 

Kaip tik šitame amžiuj pasi

taiko daug įvairią ligą. Tad 

ir nenuostabu, kad ir mūsų 

pramonė pergyvena kai ku

riuos netobulumus ir nega

lavimus.jimui laikraščiai pradėjo 

prikaišioti, kad Kristaus 

Kančios vadinimas ’Oberam- 

mergau daromas dėl biznio; 

kad iš to tiek esą pelno, kad 

krutamują paveikslų pro

motoriai ant Broadway galė

tų pažaliuoti iš pavydumo. 

Tiems priekaištams atreknti 

nekuriė kataliką laikrašti

ninkai nuodugniai ištyrė tą 

dalyką ir surinko smulkme

niškus davinius dėl nešamo

jo tos dramos pelno. Nuo 

1720 m. iki 1800 m. visuomet 

buvo deficito, pradedant 30 

dol. 80c., pasiekiant 66 dol. 

18c. 1770 m. ir deficitui su

mažėjus iki 5 dol. 4c. 1800 m. 

Jau 1801 m; buvo 144 dol. 

pelno. 1850 m. pelno buvo 

4,200 dol. Padalinus jį tarp 

aktorią, kiekvienam teko po 

34 dol. 1860,1870 ir 1871 m. 

vaidintojai nieko negavo ir. 

pelnas už tuos metus užau
gęs iki 16,800 dėl buvo pa

skirtas miestelio pagerini

mui. 1910 m. kiekvienas ak

torius gavo po 400 dol.

Apsvarsčius tą viską^leng^ 

vai 

kad vaidintojai, kurie visą 

savo laiką pašvenčia tos dra

mos tobulinimui, labai pigiai 

yra apmokami. Kartais 

jiem tenka pamatyti tikro 

vargo. Kad šiaip taip savo 

gyvenimą palaikius, jie bu

vo priversti anais metais at

vykti į Ameriką savo išdirbi

nių-parduoti. Kaip matome, 

labai menką biznį jie tepada

ro.____________ —

ik vietos gyventojams,' bet 

m, laikui bėgant, tasai 

pradėjo patrauk-

• ii platesnes visuomenės dė- 

jmėsį, kol galutinai nepasiekė 

.pasaulinio pagarsėjimo. 

|Dberammergau drama šian- 

m sudaro to miestelio tra- 

’ ą, kuri sąžiningai palai

koma vietos gyventoją. įš

ilo visa eilė tam tikrųjų 

toju, kufie savo roles 

gai ir uoliai studijuo- 

i ka!d atėjus laikui galėtų 

Ūlai jas išpildyti, 

tfekurie nepalankūs tikė- 

yy.’ ______ J____

ĮEINAMOJI KRONIKA
................................

Bate jau eina debatai a- 

nusiginklavimo sutartį 

ytą Londone. Pa- 

laivyno sekretorius 

referuoti apie susita- 

dėl vidutinio didumo 

vų (kruzerių). Sutarties 

kai tvirtina, kad A- 

čia apsigavo. Sekre- 

Adams^-karštai gina

1 ™-T2”L:pli.iš?^lTen’n<ffs datt®elio WkOT“ 

žeinės ūkio kraštas, tačiau 

tik maždaug 1/3 gyventojų 

dirba žemės ūky ir apie tiek 

at dirba pramonėj. Danų 

pramonė aptarnauja žemes

mas prityrusių technikinių 

pajėgą, kapitalo stoka, kre

dito brangumas ir blogas su

sisiekimas.
♦ •

Mažo prityrimo dėka kai 

kurioms mūsų pramonės ša

koms daugiau kapitalo in

vestuota, nekaip Lietuvai 

reikalinga. Pavyzdžiui, bra

vorų, tabako ii- degtukų fa

brikų pas mus perdaug ir dėl 

tos priežasties jie negali sa

vo produkcijos iki pilno pa

jėgumo išplėsti. Žinomaxpa- 

didėjus krašte bendram tą 

prekių vartojimui, ir jie dar 

esamomis sąlygomis galėtų 

daugiau produkuoti.

Šalia to yra ir visai nepa

judinti} pramonės šaką. Pa- 

Vyzdžiui, cukraus fabrikas 

Lietuvai • labai reikalingas. 

Jukraus va^jimaS: Lietu

voj kasiųėt didėja/ Rinką 

šiai produkcijai būti} neblo

ga. Tačiau neatsiranda kas 

pradėtą.

Gerai išaugti galėtų ir meį Prof. kun. Mabąuskui 

 

džio pramonė. Neturėtą iš J rodant būdus, kaip^ reikia 

 

Lietuvos išeiti nė vienas me-1 lietuviams kovoti su 

 

dis neapdirbtas iki galo. Įvizmu Lietuvoje, buvo atim-|Ko 

  

Lentos dar nėra visiškai ap- [tas žodis. Mat jis savo kai- Iteristika? Jųjų muzika yra 

dirbtas daiktas. Nors reikia! boję pažymėjo, kad žymiau- Į pilna liūdesio ir nelaimių... 

pastebėti, kad medžio apdir-jsias Lietuvoje kovotojas su [Jie dainuoja apie Jeruzalę... 

bimas metai iš metų kyla, ką bolševizmu yra d-ras Am Į Apie tiranų žiaurumus... A- 

rodo faneros ir celulozos eks- brozaitis, Lietuvos Dafbo | |oie savo ištikimylię ir viltį 

portas.' Federacijos vadas, kuris da-Į Aukščiausįąjam... >
Cementas,; kaip sakpma, I bar yra ištremtas į provinci- Arba, paimkime ir hegrų 

Lietuvoje turėtų reikiamos | ją. tautą, kuri yra kentėjusi vi-

žaliavos. Cemento vartoji- Jis sako: “Mes turėtume šokių Žiaurumų, paniekini
mas Lietuvoje taip pat kyla. Į šiandieną prašyti vyriausy- mų ir vergijos. Jųjų muzi- 

Todėl tik reikėtų daugiau r bę jį grąžinti?1 ka yra melancholiška ir mi-

šioj Srity patyrinėti ir dau- [; Salėj pasigirdus griaus- norinė.

giau padirbėti. Galėtų būti [mingam “valio” ir ploji- Paimkime seną airių tau- 

išplėsta gyvulių liekanų [mams, išėjo susirinkimo vė-| tą, kuri yra pilna įvairiu
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apdirbimo pramonė. Dabar’Iiauskui žodį.' 

šitie dalykai laikomi kaip ~ ' *' 

ir be vertės ir dažniausiai 

metami laukan. Tuo tarpu 

juos fabrikatų pavidalu per- 

kamės iš Vokietijos ir moka

me už tai gerus pinigus^ jioma, ne veltui, bet už 

Keistai iŠTodo, kada turėda

mi iki valiai linų ir medžio 

žaliavos, importuojame mai

šus ir eksportuojamam svies-

------------ 1

tikslą, paprastai amžius ne

ilgas.

Ir Lietuvoje kai kurie pra

monininkai savo tarpe pra

dėjo vesti nelojalią konku

renciją, prieš ką yra nusista

tę visi rimtesnieji pramoni

ninkai bei prekybininkai ir 

nutarta dary ti pastangų I Taip, tie pirmieji muzikos 

pravesti įstatymą, kuris šį garsai pasklido į. platųjį pa- 
reikalą reguliuotų. Įstatymo Į nešdami visiems

džiaugsmą ir liūdesį, ilgesį 

ir meilę...

Garsusis rašytojas Long- 

fellow yra pasakęs: “Muzi

ka yra tarptautinė žmonijos 

kalba.” Kokia čia yra gili 

____________________________________________mintis! Kokia yra didelė 

t. igTrtviii at APIE BOiiŽVIZ-l muzikos galybė! Kiekviena

Mg DRAUDŽIA KALBMI
Kovoldd. Kauno Rotušės z^ką, 7

v-

projektas yra valstybės tary

boje. " •

, Kalbama, apie įsteigipaą 

hipotekos banko* kuris, įkel

tus turtą, galėtą pramoni

ninkams teikti ilgalaikį kre

ditą. 4. J.

/

tauta tai savo ypatingą mu

gamas ir meliodi ją.

kščiohių Sovietų. Rusijoj 

Kalbėjo projL- 

kas ir čir. k

__ j ( dabartis, josios žmonių gyve- 

 

rMaliaus-1 n^m^’ taimes ir nelaimes, 

| džiaugsmą ir iiūdesį...

Žvilgterėkime į žydų tau- 

a kentėjusi įvai- 

imą ir nelaimių 

yra jų dainą charak-

_ A * .i
čia jausmas! Koks čia gro

žis! Ir verkia lietuvis...

Lietuvi, mylėkime savo 

dainas! Branginkime ir 

gerbkime tą gražiąją daine

lę, tą brangią mūsų tautos 

įąrtą! Ar ne gražiai visą 

mylimas lietuvis dąinitts-po- 

eta rašo:

■“Kur bėga Šešupė, ' v
Kur Nemunas teka, 

- Tai mūsų Tėvynė, 
Graži Lietuva.
Čia broliai artojai 
Lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus 
Birutės dainą 
Tegul bėga mūsų upės 
Į marias gilausias, 
Tegul skamba fiifisų. dainos 
Po šalis plačiausias!.?’ 

(Maironis-Mačiulis)
Jei mes mylėsime ir gerb

sime mūsų daineles, tai “mū

sų dainos skambės po šalis | 

plačiausias!. J*,.

‘ - z ą.M
■---------------------------------- ----------------------------------- .

Imt. ViaSgOto
GBCKIM8 *****

t*

~ K.

„ Duokit garbę Dangau  ̂Poniai;

/

■ 5

f

»
»

[e i l.-'.v

r

•y• <
- ‘t?. ’,J,A

j*

" ** •

j • -
Lr *r- - i. f-

/

M

-
t

!

I

*
» "■; ■

l
'■t--

----- ------ ------ į

iš ją išgavus tūlą nigerį kal

tinamą baltos moteries įžei

dime. Padegus teismo na

mus, minia sugavo kalinį it 

nulinčiavo. Valio Amerikos 

civilizacija!

Parkeriui tapus atmestam, 

iausius teisėjus per- 

ė prezidentas Robertsą iš 

msylvanijos. Laukiama 

zicijos nuo kraštutinių 

bet šiaip jau spėja- 

Roberts bus UŽtvir- 

Amerikos Darbo Fė

jos vadasGreeą sako, 
1 Roberisįfenkinas.

Shermane, Texas, minia, 

.teismo rūmus. kad
X • ..*> *. •

. Kinijoj vis dar tebesiau- 

< įja naminis karas. Pekingo 

generolai praneša, kad gero

kai sumušę Naeijonalistų 

vado Kai-sheko armiją. Mū

šyje būk žuvę 10,000 ir pa

imta apie 15,000 belaisviu, 

neskaitant 7,000 sužeistųjų. 

Bet Kai-shėk vis dar kontro

liuoja Pekingo kraštą. Mū

šiai eina toliau. Suirutė di

dėja dėl banditų* kurie sako

ma nualinę 500 kaimą ir nu

kovę 15,000 žmonių. Bet ki

niečių yra apie 400 milijoną. 

Taigi žmonių dar liko pa

kankamai. • >

Austrijoj atsilankė buvu

sio kaizerio Wilhelmo sūnus 

Oskar van Hohensollem. Jis 

tuojau susiuostė su Nacijo- 

nalistą organizacija Heim- 

wehr. Jo atsilankymas var

giai pageidaujamas 'Austri

jos valdžiai, nes Kancleris 

Schober turi pilnas rankas 

darbo besistengdamas sutai

kinti Heimwherą su Soči j a- 

li^tine organizacija Sehuta- 

btmd. Tokiame atvejyje įsi- 

[kišimas Vokietijos junkerio 
į Austrijos vidaus dalykus 

visai

Indijoj riaušės nemažėja. 

Miestas Sholapur, 220 mylią 

atstui nuo Bonąbay, padėtas 

po karo stoviu. Susirėmi- 
* . . . * 
muoee žuvę apie 60 indų 

ir policijos ir keli šimtai bu

vę sužeistų. Abbas Tyabji, 

kurs dabar veda sukilimą 

vietoj Mahatma Gandhii, ta

po areštuotas. Jo vietą už

ėmė motetis-poetė Saroj im 

Naidtn Visa Anglijos viltis 

glūdi tame kad tarp indų nė

ra sutarties dėl tinkamo va
do tiūkttmu Pasirodo, kad 

Gandlii nepamainomas.

.. • ■ .y

(žarnų, kaulų, nagi} ir pan.) | dejas ir atėmė prof. Ma-(muzikališkų tradicijų. Arija, 

 

*■ [rusų tautą, stt žinoma lifta- 

/ Paskaitų rengėjai buvo Į dies dainele “Volgos daina,” 

“Kauno Katalikų Sąjun-Įteur vyrai linksmai dainuo- 

ga.” , v darni plaukia laiveliu ant
.Toji sąjunga aklai tamau- Į vandens... Vokiečių dainos 

ja tautininkų diktatūrai. Ži-|yra pilnos kanškumo ele

mento. > Panašiai ir visoms 

kitoms tautoms.

Lietuvių tauta pasižymi 

sato gražiomis ir maltinio-, 

mis skambančiomis daino

mis. .. Net įr, svetiiptaučiai 

yną senai tą pąMebęję ir ap

rašę apie lietuvių daineles, 

kurios yra pilnos nepapras

tų gražiai skambančių melio- 

dijų. Kiek yra grožio, jaus

mo, meilės, paąitjržimo ir nu- 

siramtaųno mūsų dainose!..

Lietaįą--heraelfe ridamas 

rūgiusTit šieną plauti, dai- 

niuvin • liafiįvnit-S riSdama

“san- 

dvičius.” ' ■

. Gal būti bijojo, kad nepa

kenktų draugijai "bolševikų 

kultūrai pažinti.

. I ■ «■■■■ « ■ —. ■■ ,
‘ \ . v- ■ . /-'<

iSt. Daunys-Vaideliotas

Žalgirio Didvyriui
- ■■ •

■ A ♦
Garbė!. Tau Žalgirio Didvyri, 

Lietuvis šaukti* nemuštos.

Katf ^ien, kas nakt jis viB kartos 

Garbe! Tau Žalgirio Didvyri, '
i i —. •» _ . . ■ •»

- dsAtobaHte -u

žalios pievos, kalnai, kloniai!

Ir pušynai ir giraftės 
ūžkit garbei Tos Panaitės!

• : -. 
Jūrų kas bųngu siūbuoja, 
Ore kas sparnais skrajoja! 
Mums padėkit gerbt Marijų — 
Aušros Virtų Tų Lelijų. 1

Negu angelai skaistesni, • 
Mtte Šifditns Tu daug meilesni! 
B Dangaus šventų aukštybių •

J’ek Mažius būsi Tu nemiręs, 
Per amžius—žvaigždė Lietuvos- 
Garbė! Tau Žalgito Didvyri, 
Lietuvos šaukti nenustos.



t ra-?, E,-ją.

ne! Bet labai dažnhi

ir daugiau. Devintais

įdomiai

kad pripildžius milžinišką Ci 
gie Hali. , Kadangi dalyvaus

to ūpo bei entuziazmo geram pa- 
įrodymui “Dainą šventėje.” Kai 
jendras choras savo repeticijose 

tiždainuoja, tai nei svetainės lan
dai drėbs, darosi baugu, kad 
ingi balsai svetainės stogo nenu

neštą. Qra8os muzikos melodijos, 
Ja vingi milžiniško choro balsai — 
klausytoją tikrai jaudina.

Solistai.
e * • <

“DainesšVehtės” komisijos pa-

Adtil RabHiitaMįįg
Lietuves Vyčių Centro 

Vice-Pittnininkė ir Vyčių Ekataįr? 
sijos Komisijos Narė;

linksmino keleivius. Keliasi - 
rpmis pasidaro neilga ir- teato|Į^| 
§1 Vyžių ekskursija žadat Atitik- ' 
rai paminėtina.

Norintieji važiuoti Lietuvoj! ir 
tinkamai paminėti Vytauto DL ; 
diiojo sukaktuves, kviečianti ti

nimo Ekskursijos.
Laive vietos jau reikia 

kyti. Dėl kainų ir tolimas 
nių kreipkitės j lietuvius, 
tus.

NEW YORK CITY. — Šių~me- 
tų birželio (Junė) m$&. Į gęctą 
garsioj Carnegie HaU iteiąlftg į. 
vyks nepaprastos lietuvių Ūkia

mo negalime įžiūrėti kaip 
| tiesioginio gėrimo vaisiaus, 
į Mat, alkoholis yra toks klas

tingas draugas, kuris .su sa
vo biauriais. darbais slepiasi 

; uM Jotų pečių.' Tokios ligos, 
kaip krioklys (kokliušas), 
difteritas, škąrietina, tymai 
(odra), šiltinė (rifus) ir k. 
iš tikrųjų nėra alkoholio 
darbast ore ir vandenyje

Už trejetos mėnesių iš visų kuo
pų susirinks Kčrkwhoj Vyžių de
legatai, kad aptarti ąavv garbin
gos orgauizaeijoė reikalus. 15sis 
Vyčių -seimas, o net ir 14-sis, buvo 
rytinėse valstijose. Sekantieji du: 
Chicagoj ir ClėVėalnde. Kitais 
metais, greičiausia, vėl Vyčiai su 
savo seimu pašuke j rytus. Taigi 
gerai, kad prieš tą pasukimą ke- 
noshiečiai pakvietė šįmetinj 18-ą jį 
seimą į savo*miestą. -

Keno&ha yra labai tinkama vie 
ta laikyti joje vasarinius Ameri
kos lietuvių šeinius. Be to, Kerio- 
skoj gyvena sena, stipri, pasitu
rinti lietuvių išeivija, galintį su
teikti seimui visokių patogumų: 
gražią, erdvią svetainę, komisi
joms kambarius, valgyklą ir tt.

Nebe reikšmės yra ten ir arti
mumas Miehigan ežero f juk gi tik 
vienas blogis skiria puikiai įreng
tą miesto “sMtamlng bcaeh” nuo 
parapijos svetainės.

Labai maloni .yra ir ta aplinky
bę kad dabartinis Kenoshos kle
bonas jrra plačiai'žinomas, vi?ų 
mylimas ir gerbiamas, kun4 Alek
sandras Bublyd, kuris aato širdin
gumu ir svetingumu dėl visų, ypa
tingai dH jaunimo, visame; pasi
žymėjo.

ChMagu, didžlaMa lietuvių ko-; 
tauija Amerikoje užtlkfina sėtannl 
skaitlingą dalyvatifeą. Delegatai 

j^ąą-apUakytl ir tą di- 
dtamią Suv.. Valstijų centralinc

Mieste visą tvarką vedė policija 
kariuomenė. Mas šiaip taip^priv 
žavome lietuvių bažnyčią. - Pi 
bažnyčios baigė degti du nameli

lių, gražių vakarėlių, lietuviškų 
valcų, polkų ir visokiomis prtmfr-

lietuviai pasirodytttmė esą skait
lingi ir susipratę. Bilietų katttt i 
Ano 50t. iki $1.80. Vietds 
vuojamos. Norint gerėėfteš MMasą; 
— užsisakykite iš anksto: lietu
viškų parapijų klebonijose, vfetdė’ į 
laikraščių redakcijose, pas 
tus ir komiteto narius. Programa 
prasidės lygiai 3 vai. po pietų?

Kaip pasiekti svetainę.

Iš visur atvažiavus New. Yorkt 
i^ikia paimti BMT. “subway” &»/•< 
kali traukinį ir važiuoti.
tewn” iki 57-th St stoties, ne*-.’ 

^Carnegie įHall randasi prie 
AVenue ir 57th St., New Yarke.

Nuoširdžiai yra kviečiami visi 
lietuviai dalyvauti, nes kita tokia 
proga tepasitaikys tik po penkių įj 
šimtų metų. .

KOmirijai

oegd&j‘ Į ¥ via?>>etų į-
111 k ų tyko Lietuvos Vyčių 38 kp. spe
ndžia eialis mitingas seimo reikalais. 
įęjfas Buvo atvykę iš Vyčių Centro 
<■ Vladas Bemotis/ Juozas Bulevi- 

vičius it viešnia panelė Esthel 
reĮ". Bitautas.' Gi Kenoshos dalyvavo 

» ras- Seimo rengimo komisijos pirmi- 
įp jų ninkas (Petjfes. Marehulaitis, 38 

kp. pirm. Vincas Judeikis ir ko- 
«■ misijos nariai. Be to, Kenoshos 

įsek- ^‘Chamber of Commerce” irgi st
iukų. siuntė savo raštininką (Chamber 
5, bet Commerce čia yra susidomėję 

būsimu L. Vyčių 18-tu seimu Ke- 
_ noshiuje, šią vasarą). 
keras ' , '
_____ Mitingą atidarė Petras Marehu- 
llf A laitiSį pasakė įžanginę prakalbą 
lllU aPie mitingo tikslą ir pirmiausia 

perstatė rašt. Kenoshos “Cham- 
t ber of Commerce,” kuris savo 

kalboje išdėstė šio mitingo svar
bumą,. džiaugėsi, kad Kenosha y- 

toterų, ra paskirta šiemet Vyčių Seimui 
Prade- ir kad “Chamber of Commerce0 
d vie- prigelbes surengti tą Seimą. 
8^6 - Toljatis jis pareiškė, kad vietoj

r rinkimo apsigarsinimų įvesti re
gistrinę mokestį $5 nuo delegato, 

efona- kuris turės teisę dalyvauti per 
usė a- tris dienas teatre, šokiuose, puo- 
kymą, toje ir užkandžiuose. Ir taip liko 
kvietė nutarta: nustatyti registrinę nuų 
mėme, delegato- mokestį $5.00.
. žmo- Ši mokestis gal kam atrodys 

per brangi. . Bet ne. Mat, dabar 
ęražiai ^bnnose toks paprotys įėjo. Pa
kalba sirwJ®> kad taip geriausia ga

rai at- 1™? delegatas patenkinti. > 
ivažia- Ruožas Bulevi&us ir,V. Kernota 

apšvtrmtą Selino lėšas ir reikalin
gumą prie’jo prisiruošti. Jie gyrė 

estate Kenoshos miestą dėl jo dailios Iš- 
i jis Iv vaizdos ir lietuvių koloniją us jos 
a3- Įstaigomis.
eMaug V. Re duotis priminę kad jauni- 
oeleido roas gan gerą* pažangą daro ir 
JKttoti, kad dabar turi didelį darbą, kad 
ro sau- pastačius .Vyčių centrui nuosavą 
įaikim- naftą ir kad visi vyčiai(tė) stotų 
ražiuo- į talką, bes tai ftūsų pačių prie
kio iki dermė.
tordk- Šis planas jau šėpai yra įraiy- 
iką. Be tas profokofo knygoje, tad—kas 
<aahią nutaria, tą IrftpiHyiclme.

<fad vbl Vyfcai, kurie gausite 
b f na* knyftttaa, * amomobffiatia. 
imii. Mikita.» Martuoti. .

• ; Devyni Chorai.

“Dainų šventės” programoj da- 
yvaųsĮ New Yorko ir New dėraėy 
mloinijų devyni chorai, kurie vi

su ueliuąu praktikuojasi, mokosi 
specialiai šventei”
ruoštas dainas, kurias dainuos vi
sų chorų Jungtinis Choras. Tai 
jus choras iš su viri

500 dainininkų!

. Teko girdėti, dainuojant dide- 
ius chorus, bet tokio choro, kurį 

sudarys apie šeši šimtai daininin
kų — dar maža kam teko girdėti. 
Čia reikia pažymėti, kad šis ne
įprastai didėlis choras bus gerai 
jrirengtas, nes jį rūpestingai lavi

na muzikos ir harmonijos žinovas, 
jiačiai žmomas ir gerbiamas me

nininkas T .

P. Žilevičius,
juvęs Klaipėdos Konservatorijos 

direktorius. Jam paėmus diriguo
ti, choras laikosi drausiųingaj ir

\ Ir vyrute eveikaięi 
■ken^ą,. . '

* A C A

Vienos &del6s vaikų, ligo

nines Šveicar^oje vedėjas 
prot d-ras SL ttemme tam 
tikru tyrimu jrodę kad ir 

vynas yrą sveikatai kenks
mingas garimas, profesorius 
tai padarė susitaręs su dvįe^ 

jų šeimynų tėvais, kurie bu

vo nusistatę įries alkoholį. 
Jie davė savo sūnums 1(ML5 
metu amžiatis po % stik

lelio vyno su vandeniu pie

tums ir vakarienei. Keliems 

m&iesiams, praėjus, tyrimas 

jiivo daibmas be alkoholiu 

Ir tėvai įsitikino, kad ji? bet*: • 

mokai tuo laiku, kai gėrė vy-t 

ną, yra buvę silpnesni, mie

guisti ir tingesni proto dalį 

>ui dirbti. Net patys bernia? 

cai tat pastefeejo ir nusista-i 

te svaigiųjų gėrimu nebevar* ; 

;oti. "

Taip pat yra ir su alum. 

Apie degtinę ir kalbos negfc- 

i būti. . .. < - r '

Be aikokoiio—vatkat bue 
' ' -c •'

Todėl, jei tamstos norite 

Dievo duotas jūsų vaikams 

dvasios dovanas griauti ir 

proto jėgas silpninti, tai 

duokite jiems svaigiųjų"gė

rimų.. Bet jei tamstos nori

te savo vaikams mokslą it 

dvasios ūgį palengvinti, jei 

norite džiaiigsmo iš savo vai

kų mokslo sekimos turėti, 

jei norite pigiausiu būdu sa

vo vaikams ateities gyveni

mo laimę sukurti it juos Ubo 

sužioplėjimo apsaugoti/ tai 

neduokite jiems nė laso ak 

koholio.
__ / •
Tuo būdu tamstos savo 

vaikus padarysite prolinges- 
nius ir sveikesniu*.

t • X

' Alkoholis ruošia Kelią 
ligoms

Ar alkoholis nesve&ątina 

žmogaus? Paklauskite jūs 

pamišėlių namų gydytoju 

pasiteiraukite ligoninėse! 

Pasiteiraukite jūs įvairių 

luomų nUo ligų draudimo į- 

staigose! Jūs iš visUT gattsl- 

te atsakymą: vynas, alus, 

degtinė kenkia žmogaus, kū

no organams, bet ypač vaikų 

kūnui.

jAš eia nekalbesni apie Us 
ligas, kurių dažniatisUi tik
tai tarp girtuoklių pasitmkų, 
kaip, pavyzdžiui, širdies, 
inkstų, kepenų (jaknų) H-' 
gos, vandenligė. Betyrft at- 
sitikimų, ypač miestuose, 
kad tėvai kartas iiUo karto 
duoda vaikams svaigiųjų ga
rimų “stiprumui?' Tokio 
tėvų geraširdingume vaUius 
esti toks, kad vaikai pfate 
da menkiau noriti VAlgytį!

5. j

\ 1 .-a
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sidarbavimu yra gauta pirniaeiųą * 
damieinką-iy prižadėjimai daly- 
liauti “Oaiuą švtntės programą A J

Babravičių*

Plačiai pagarsėjęs ir visų myli- 
mis dainininkas p: Jfcftišs 
ličius savo . dalyvumu papttal 
“Dainą Švęųtfe’1 programą i»M- 
vingu UaiMvimu — kutefti 
sytąjų j«Wu& Greta p. 
vičiaus dalyvaus p-lč Katksushai- 
tė, buvusi Lietuvės Operos artis- 
te, $ jųtroith ir p-kia štruftshit-

- f ftvą&u ' ■ .

Yra užkviesta garbės svečiais 
Lietuves atstovas p. Balutis, Lie- 
tuąęs generalinis konsulas £ 
deikis, New Yorke Miestą Valdy
ba ir uaip įžymesni amerikonai įr J 
lietuviai

Tinkamai apibudinti visą “Dab 1 
nų Šventės*’ programą ir Spildj^ 
mo tvarką — čia nėra galimybes.- ?- 
Tai pilnai galės patirti tie, kurie j 
teiksis dalyvauti

Įžanga pigi ; A- 3
Komitetas, atsižvelgdamas į di- 

kartinės bedarbės vargui hu- 
sprehd^ padaryti kuopigiftnS^;/? 
svetainėn įėjhBą, kad tue būdu da-

ieji būrinių kūno 

tu ir, kentėjimu

L- • . . »

.. . . . .

ALKOHOLIKŲ VAIKAI-DVA
SIOS ELGETOS J x '

Kiekvienas vaikas, kurio 

tėvai geria svaigiuosius gė

rimus, gauna nesveikatos sa

vo dvasios jėgoms. Reikia 
daugiau pasakyti: alkoholis 

, arde visą mūsą organišką— 
‘ tą nedorą darbą pradėdamas 
pirmiausia nuo smagenų. 
Ar gi dar reikalinga pasako

ti, kad gerią svaigalus žmo

nės daugiau ar mažiau nebe

pajėgia suvaldyti savo liežu

vio, rankų, kojų? Jei suau

gusį žmogų taip alkoholis 

! kankina, tai kiek bloga jis 

• daro vaikui, tam gležnam 
diegui? Alkoholio padary

tieji vaiko sveikatai suardy

mai nebegalima ištaisyti są

žiningiausiu darbu, geriau

siomis metodėmis. Iš tokių 

alkoholio suardytų vaikų is-

< eina dvasios elgetos.

. Štai pavyzdys iš gyveni

mo. Vienas jaunas mokyto

jas pažinojęs porą žmonių, 

kurie keleris metus neturėję 

vaikų. , Tie žmonės linksmai 

gyveno, nieko jiems netrūko. 

Labai mėgo alų ir vyną. Pa

čių pasipasakojimu, abudu 

kasdien, pavyzdžiui, išger

davo 2 vyras—2—2^ litro, 

žmona —1 litrą juodo

alaus, o kai kada, ypač šven

tėse 

jų moterystės gyvenimo me

tais pasireiškė jiems vilties 

susilaukti kūdikio. Bet vai

sius dingo nenunokęs. Antru 

atveju ta pati istorija turė

jo pasikartoti, tiktai didelė 

gydytojo pagalba išgelbėjo 

nuo žuvimo prasidėjusią gy

vybė, ir motina, atėjus lai

kui, susilaukė dukrelės. Ta- 

/ čiau nelaimė — tasai kūdi

kis atnešė tėvams tiktai di- 

delių rūpesčių ir kartaus nu

sivylimo. Kūdikis buvo al

koholizmo medžio vaisius!

< Dideliais sunkumais išgyve

no pirmuosius savo gyveni

mo metukus ir tiktai rūpes- 

tirigiausioji priežiūra laikė ' 

tą jo silpną gyvybę. Ir ma

ža buvo paguodos tėvams.

^Kai mūsų mokytojas tą mer

gaitę pamatė jau šešerių me

tų, tai ji nė vieno žodžio ne

galėjo žmoniškai ištarti ir 

nerodė jokių protavimo žen

klų. Mergaite visai negalėjo 

mokytis._____
, —

Alkoholis nuodija šmonii 
vaisių pačioje užuomazgoje. 
Nemušiau padaro alkoholiu 
kuomet kūdikis ateina pa
saulin, ir pirmttoąe mėne
siuose ar metuose pasveikina 

♦jį tevąi “gyv^beą yąndeiiė- 
lia: " Net'dabar dar žmonių’ 

' . galvojama, bftk vytas dva* 
sios gyvybę stiprinąs. Bet U 

. neteisybė.

.......... , ~ . 4 . «

Didelė, tru£šminga Vyčių ekš- < 
kursi ja išplauks iš, New Yprto^.į 
liepos 5, 1930, Skandinavų Libija*^ 
laivu • “Froderik VIII” (per^g 
Copenhagen) į Klaipėdą. Ši fre* 
čia Vyčių ekskursija bus vieną-jl 
didžiausių ekskursijų pamlniti 
Didžiojo Lietuvos.
Vytauto 500 metų mirtie* 
tnves. Kas važiavo su Vyčių ėks-/^
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Anelė Maskiutė ir Petras Jonai
tis išpildė dealogą. \ :

£užės 4'dieną, kaip jau buvo 
A!~įvyko D. L. K. Vytauto 
ą. mirties sukaktuvių paminė-

©gramas svetainėje buvo įvai- 
r turiningas.

įonių buvo pilnutukė šv. Ka
tro draugijos svetainė, o kita 
buvo lauke ir klubruimiuose.

Leb. kun. S. Vembrė, iškilimų 
fano komisijos pirmininkas, 
liausią paaiškino iškilmių tiks
iu pakvietė p. J. Bliūdį-su savo 
u pagrajiti Amerikos ir Lietu- 
himnus.

o to, pakvietė miesto majorą 
x Keefe kalbėti Jisjžiaugė- 
cad turėjęs progą dalyvauti to
je gausioje parodoje ir susirin- 
ie. Niekados nemanęs, kad tiek 
ig*lietuvių esą ir kad jie'gali 
3r gražiai ir įspūdingai pasiro- 
X* 
fajoras Keefe taip buvo užin- 
esuotas lietuviais, kad jis visą 
ką buvo parodoje ir svetainėje, 
ausėsi kalbų, dainų ir muzikos. 
Teparodė didelį palankumą lie
piamą.
Adv. P. Daužvardis, Lietuvos
ce-Konsulas kalbėjo* apie Vv- 
ata nuopelnus~mūsų tautai ir jo 
rbingą viešpatavimą.
Taipgi kalbėjo advokatai A. Mi
na ir P. Boblis ir A. F. Kneižys, 
Darbininko’.’ redaktorius.
Prakalbas paįvairino deklama-’ 
jomis ir dainomis.
Deklamavo Ant. Jonaitis “Vai 

varge.” Pirmą kartą dėt 
tanavo, bet pilnas drąsos ir ga
lai atliko. O. Belekoniutė pasa- 
& eiles “Senas Nemunas/’ Pra- 
ė Adomaitytė — “O Lietuva.” 
irmą/kartą pasirodė, bet atliko Iru,*.-: r ''

Dainavo p-lė Monika Manasiutė 
ir mažasis choras. - P-lė Manasiu- 
tė giedojo solo bažnyčioje ir dai
navo svetainėje. •" Ji turi gražų iy 
stiprų soprano balsą. Publikai ji 
patinka ir visuomet gauna daug 
aplodismentų.

Mažasis choras padainavo kele
tą dainelių, kun. S.* Vembrei 'Va
dovaujant. Programas pasibaigė 
šokiais. r

Didžiausia garbė už. šių iškilmių 
surengimą'komitetai, kurio pirmi
ninku buvo kun. S. Vembrė. Pas
tarasis daugiausia dirbo ir kitus 
ragino—organizavo.

Išvažiavo
* - z •

<Po didelio ir sunkaus darbo mū
sų kleb. kun. S. Vembrė, gegužės 
23 d. išvažiavo į Lietuvą. Jjs va
dovauja L. Vyčių ekskursijai. Lin
kime laimingos kelionės. Lauksi
me sugrįžtant.

Kleboną pavaduoja prof. kun 
A. Bružas, Laselletietis.

1 Rep.

ii*n

Dainuos Ąpią 900 Daunininkų Choras, pi. £
■ .8Oli8tai. Dalyvaus Lietuvos Atstovai,

Patogus. TARPSROVINIS

, p-le Katkauskaite, p.Strumskienė 
ius Amerikonai ir Lietuviai.

.. . Ž^A^^ŠlltDaM KVIEČIA VISUS!
Iš vinr N<W Yorkao, reiki* paimt B M T. linijos požemini tankiai (subway) ir važinėti “uptown”

l> *

v
t s.

-J. y

K
* *

i i~

m»
• s r

- % : ---------- »e—
7 > Matas' ; • ■

> ■ F ■ C .7 V. ' ’
Šv. Jono Evangelisto Draugijos 

piknikas įvyks birželio 8 d., Lie
tuvių Sąryšio Parite, Glastonbury,, 
Conn? St. 24. Šis piknikas kaip 
kas met bus metinis ir visi drau
gai tori dalyvauti. Kuris neda
lyvaus tai Yfetiek turės Įžangos tį- 
kietą užsimokėti. Kurie dalyvaus, 
tai nariamk įžangos nebus. Toks 
yra nutarimas. Laike metinių pik
nikų ii* balių šiais metais, yra pri
imami nariai be įstojimo į draugi
ją, bet ne senesni kaip 25 metų. 
Pataru draugams paduoti savo 
vardų ir /pavardę piknike. Arti
miausiame susirinkime būsite pri
imti pilnais nariais.

. Prof esonalas
Adv. C. W. Tamulionis atidarę 

ofisą po numeriu 472 Park St. 
Nors adv. K. W. Tamulionis yra 
šioji šaly 'jaugęs, bet gerai moka 
lietuvių kalbą ir yra didelis pa
triotas; Hartfordiečiai'ir apylin
kės lietuviai turėtų jį paremti. 
Lietuvis pas lietuvį. Džiaugiamės, 
įrad turėsime nors vieną lietuvį 
profesionalę.

Panųnjos Išvažiavimas
Gegužės 15 A įvyko, antras pa-

< ild 57-thStreet stoties, kurioj išlipus - tuoj rasite svetainę. f
f' -
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DR. V, B. AGUGUA
GYDYTOJAS

Valandos: 2—4; 7—8
33 Trnmbnll St, Worcester, Mass.

TeL Cedar 9333 >
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Jftoo W: Park 2838 . .
ADVOKATAS

PRAN AS J.BUBLYS
MS-«4b Stater Buflding 
' - w«rcerter,Mam. • 

z ' Meanj TO: Cedar 17O-M 
5 . T ; . • -

ADVOKATAS

UMtLER
< • * « r

RVUHJHKG
Masnchusetta

LDS. 2 kp. susirinkimas įvykę 
13 d- gegužės. Susiyįnko -sk^tlin- 
garnarių iš kurių išrinkta ^rįii- 

ninkai dėl 30 d. gegų1^“'* 
dorium išrinktas J. « 
jo pagelbininku Let 
pa. Jiedu, paskirs <Ja 
darbus, kad suteikus 
riausį patąrnąyimą. ^aį 
padinės pasižadėjo sut
1 ______ jK?

Čiai būtų aprūpintą skkhįais vfil 
_• ■ •_ i: F '-. -

L0WELL, MASS.
Gegužės 16 d, įvyko LDS. 97 

kp. susirinkimas. Perskaitytas 
laiškas LDS. N. A. apskričio kvie
čiantis dalyvauti gegužinėje, ge
gužės 30 d., Romuvos parke. Vien
balsiai nutarta važiuoti automobi
liais.

Parūpinimui automobilių ir su
tvarkymui pasažierių palikta pir
mininkui A Peeiukoniui ir rast. T. 
Verseckui. ■ ■ > .

Nutarta rengti kuopos pikniką. 
Erinkta komisija A5
J. Sabaliauskas ir J. Savulis.

Be to, nutarta, kad kuopą iš 
anksto rengtųsi prie rudens ir žie
mos darbų. Išrinkta komisija, į 
kurią įėjo: kleb. kun. F. W. Stra- 
kauskas, VI. Paulauskas, L. D* S. 
Centro pirm, ir Jurgis Sokelis, 
vargonininkas. . • '

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
pavyzdingas. • £

, , O Ska

niausius užkandžius, kad vftfi sve
čiai būtų aprūpintų' skaniais- val
giais ir gėrimais. “ z Z?;.'4"

Užtikrinanti, kad atvažiavę į gę- 
gužin , gegužės 36 d-, Romuvos 
parkan visi bus patėrikintt

Gegužinėje bfls daug įvairumo. 
Sportininkai smarįdhi rengiasi 

parodyti tą, ko dai'-musų pikni
kuose nėra buvę. '

Sporto sekcijos, vądaą ir gegu
žinės rengimo komisijos rašt. p. J. 
Kumpa jau turi sudaręs puikią 
programą visokių žaislų.

Tą šventę pradėsime iš vakaro. 
Gegužės 29 d., vakare, parkebns 
šokiau Jaunimui patartame atva-

ti.
f •

Mitingas.

Didž. New Yorko Fed. Apskr. 
mintingas yra šaukiamas geg. 30 
d. Karalienėj Angelų par. salėje, 
8 vai, vakare. Visi kuopų,: skyrių 
atstovai, maloniai prašomi kuo- 
skaitlingiausiai atsilaųkyti. Bus 
daug kalbama apie busimą Ryti-į 
nių Valstybių Liet. Katalikų Sei
melį, kuris bus Liepos 4 1930. 
Šv. Jurgio par. salėje, 207 York 
St., Brooklyų, N-^Y. laikas
kuopoms ir skyriams pagalvoti a- 
pie įnešimus ir delegatų Einkim

Apskr. Valdyba

Imis j> birsa!
^OHJVIS GRAB0RIU8 I 

feėdttu nataraarimą laldotūrtea ir® 
ifamdakohuo antomobUtas v«8tu-J 
ĮBĮmį'-lr-. kttoUems pa«ivaiin4ji-l

{btaŠMUmo Vieta: 194 MUlbuiy Stj 
ankSto) T«L Cedar «58» 

įfeMMfr 212 Mlllbury 8t, Vorces-i 
Maaa TeL Park 2795.

JUOZAS a. soms 
VtadntėHs Bgirtrttta >

LIETUVIS. APTIEK0RIU8
Upūdan gydytojo receptas te at

laikau idsą . eilę gydaollų.

.VERNON DRUG COMPANY 
360 MHIbttry Street ; U 

Woroe*ter, Kml - « g

■n/ 

Panluodam nsnraa Ir visokios raMes apdraudę (imrtiranctf). 8!nn- •
m pinląna > tlaaa dalis pasaulio. Parduodam visų linijų lalvakor-

Darone dokumentus. Sutelktam patarimus. Abi nuo senai pri- 
M savo srityse. KvfeCląm uieit j mnsų naują raftlM,

B. tUBOMSUOt ir 1. BAUKTYTt
1ULLBURY STREET

: HMTFOM, MNK.
“Darbininke” nUm. 37 Repor

teris pažymėjo” puikiai pa vyko,*’ 
bet daug ką yra • praleidęs.' ■ Tas 

Korespondentą^ I Pavykimas priklauso iie £am ki
tam kaip tik kun. <J? Bakšiui, nes 
jis tą viską sudarė. Buvo pasa
kyta. 4 “vietiniai vaidįno. /piyof- 
Sai.’ ” “Prof. A. Aleksis iš Watei> 
būrio su saVo grupe artistų' htvai- 
dino komišką veikalą;” rDrof. Į. 
Aleksis štt savo vdidihtbjaM i- 
dainininkais vaidino opėrėb£ - 
vaidinimo dainavo solo ^Mfaterbu- 
rietės p-lė A Vasihąu^ąįtę fr p-le 
M. Andrikiutė, geri). 71;'Aleksiui 
Vadovaujant. Jos buvo iššauktos 
po kelis kartus pak^rioti^ Įhibli- 
ką sutraukė Witėrbūriečfei ir

- * -* ’' •' ♦ * ' • “■ ą 
kun. J. Bakšio garianintai bažny
čioj. Jis ir lapelras parššė spau
dai. LDŠ. 6 kuopai liko* grjfao pel-

vyko ir 
. niė-

Wąterl»Ži)čf atve-

- , -1 
pavardžių man neteka ‘ knžinoįi. 
Vakaro vedėjas buvo Kuopos pir
mininkas. -Tis gabiai vedė vaka
rą. Jis ir susirinkimns tvarkiai 
veda. Garbė S; Srupšėi. • •

Pasibaigus programai pirminin
kas pakvietė visus vaidintojus 
prie užkandžių, kuriuos pagamino 
LDS. 6 kp. šeimiūiųkės. Da&e Už

kandžių buvo ir prakaitėlių. Kai-, 
bėjo prof. At^ Alekąis ir pareiškė, 
dėkingumą ir nurodė, kad. tokie 
vienų pas kitus. lankymaslTčau gi
na organizacijas. Taipgi kalbėjo, 

kun. J. Kazlauskas iš VTaterburio, 
Conn., adv. K. W. Tamulioąis ir 
einąs klebono pareigas- kun.1 A 
Vaškelis, z Užkandžius pągamiuo 
p-nioa Vaičiulienė

no $38 su centai. 6-ta kūopa labai 
dėkinga ir visiems jčaris tftl 
ačiū. Reikia .rtepa&Hni 

aterburio .vaidintoji! ūty 
atvaidino ir už priširengii 
ko neėmė. Gi iš ’ 
žė juos S. Cibulskas ir Wi, kurių

< i

•z

4 d. gegužės įvyko parapijos iš
važiavimas. {Parapijai liko pelno 
virš 400 dol.

Gegužės 11 d. buvo Šv. Vardo 
Jėzaus Pr-jos mėnesinė vyrų ko
munija ir'bendri pusryčiai. Tą 
dieną pripuolė ir Motinų "pagerbi
amas^ Kun. Dr. L. J. Mendelis pa
sakė pamokslus apie Motinos svar- ' 
bą Bažnyčioje ir Tautoje. 5 vai. 
vakare, 4^ Kazimiero Seselės, pa
rapijos svetainėj, motinoms suren
gęs garbes Vakarienę. Stalai tik
rai artistiškai buvo papuošti. Mo
kyklos vaikučiai išpildė gražų pro- 
gramėlį. Niūrios-motinos aukojo 
Šv. Kaz; Kolegijai.

Tarpe nutolusių lietuvių^ nuo 
mūsų gražių veikimų būna pasi
baisėtinų įvykių. P. Narjauskas 
po Velykų pagiriuodamas įpuolu į 
nusiminimą ir savo kambary užsi
daręs apsižiojo gaso trūbelę .ir už
troško. Kitas N. N. Labeda neži
nia dėl ko netoli savo namų nusi
šovė. O trečią suaugusį vyrą pa- 
liokaitės po teismus tąsė, bet liko 
išteisintas. , - , .

J. K.

geismam 
pįjosišva- 

feavimo. Šis išvadavimas įvyks 
birželio 29: d.,Chart er Oak Parke. 
Susirinko nemažai parapijom^ bet 
neužteko išrinkti darbininkus prie 
visų darbų. Tokiam išvažiavimui 
reikia -nemaža darbininkų. Taigi, 
kurie kokius darbus esate apsi
ėmę, tai nepamirškite, kad dar bus' 
du susirinkimu prieš įvyksiant ią- 
vąziavimui. Taipgi nepamirškite 
pasiimti pardavinėjimui knygučių. 
Į *.% ___ s® __ . .
I 
i
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Ikaugij^B Korespondentas 
-r* j* •

ATHOLjMASS.
r** * -■i4'.*' * c. '

Gegužės 17 d. Atholio ‘ ‘ Vyčių 
kuopa surengė Vakarą. Vakaras 
Įjeridrai imant buvo įvairus. Bu
vo sudainuota dainų ir atvaidintas 
veikaliukas iš šių dienų lietuvių 
gyvenimo.' Pagirtina, kad vyčiai 
sugebėjoJtaip gerai, gražiai atvai- 
dintn Veikalas atvaizdavo duk
ters blogumą, motinos gėrumą ir 
jai atiduodama pagarba, šis vei
kalas pilnas gražių ir naudingų 
pamokymų.. '

Dirželio 8 d. įvyks Vytautė 500 
m. mirties sukaktuvių paminėji- 
lnas. Vaidins veikalą, bus damų, 
o taipgi, girdėt^ kad bus kalbė-t 
tojų-iš kitur. Girdėjau, kad cho
ras rengia koncertą. Ištikrųjų, to
kios pramogos duoda progą links
mai ir lietuviškai laiką praleisti.

J Matęs, girdėjęs

PHILAOaPHIA, PA.
Pagerbė Lietuvos Steigiamąjį _ 

r- f.' i
Šv. Jurgio afa lozapo dr-jų 

susirinkime gegužės 11 d., 1930 m. 
aptarus draugijų reikalus, vietos 
veikėjas S. Beirūnas ir Draugijų 
Sąryšio pirmininkas, pasakė, kad 
šiemet gegužės 15 dieną sukanka 
10 metų nuo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo. Susirinkęs St. 
Seimas sudarė Lietuvos respubli
kos konstitueijąrir nustatė žemės 
reformą. Steigamasis Seimas nu
tiesė nepriklausomai Lietuvai tvir
tus pamatus, kurių nei išoriniai, 
nei vidujiniai priešai nesugriaus!

Sekė gausus delnų plojimas. 
Draugijos pirmininkas J. Ma- 
slauskas irgi pareiškė keliatą žo
džių kas link' Lietuvos St. Seimo. 
PapYaŠė susirinkusių narių atsi
stoti ir atiduoti pagarbą visiems 
tiems žmonėms, kurie buvo Steig. 
Seimo atstovais.

- Piknykas,
Galutinai nutarta piknyką lai

kyt birželio 15 d. 1930 nu Lujos 
Gadavičiaus ūky. Piknyką ren
gia bendrai šv. Jurgio, šv. Juozą-, 
pato, šv. Onos ir šv. Marijos Mag
dalenos draugystės.

P. Janelunas, rast.

L.VYČiyDOMEl
.L. Vyčių 18-tas seimas įvyks 

rugpiūčio 4, 5, 6 dd.,. Kencsha, 
Wis. Laikas yra labai patogus ir 
tinkamas seimuoti, ypač leisti ato
stogas. ' .

Tat visi, kurie manote anksčiau 
paimti atostogas, kad nepamirš
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir vie
tos. T

Geriausia šią vasarą atostogoms 
proga — tai Vyčių Seimas. Ke- 
nosha yra gražus miestas, ant 
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoštas. 
Oras' tyras. Apylinkėje daugybė 
mažesnių, ežerų Kitaip sakant, 
“Wiseonsin the land of thousand 
lakęs.” O ypač tai gera proga 
rytinių .Valstijų delegatams at
vykti į Vyčių seimą ir praleisti 
atostogas Wiseonsine.

Vytis

' - tVORCESTER, MA8S.

» , v- . . . .

BALTIMORE, MO.
. t • • 4 ■

Šiais 1930 m., ačiū pasiaukoji
mui kun. Dr. L. J. Mendeliui, daug 
dvas&kų dovanų mūsų bažnyčioj 
Žmonės'gavo. Velykos praėjo ko- 

. iškilmingiausia. Buvo atvažiavę, 
ir kun. Mendelio tėveliai, Si Penn- 
sylvanijos. Klebonas ir parapijie
čiai su džiaugsmo ašarom^ dėko
ja Dievui, kad atsiuntė j mūsų 
bažnyčią nenufistantf Kristaus 
darbhpnką, asmeny kun. dr. L. J. 
Mendelio. . j'

/. Nuo 1-mos gegužės buvo dideli 
karščiai.

W. BRIDGEWATER, MASS.
Gegužės 21 dieną, laivu “Bre- 

men” išvyko atostogų į Lietuvą, 
pp. Jonas ir Ona KėreiŠiai. Tai 
seni Montello biznieriai, nematę 
savo tėvynės arti trisdešimts me
tų. Lietuvoj mano išbūti apie 
penkis mėnesius ir žada aplanky
ti visas labdaringas bei katalikiš
kas kultūros įstaigas. Be to apaln- 
kas kultūros įstaigas. Be, to aplan- 
Ūfa. 7

Pažymėtina kad pp. Kereišiai y- 
ra stambūs rėmėjai visų katalikiš
kų įstaigų kaip čia Amerikoj taip 
pat ir Lietuvoj. Taipgi nuolatiniai 
skaitytojai * ‘ Darbininko, * * “ Drau
go,” ir kitų katalikiškų laikraščių. 
Ypatingai jie yra pasižymėję Savo 
labdaringais darbais.

Linkėtina pp. Kerdžiams l&im’n- 
gtže ir smagios kelionės ir linksmu, 
malonių atostogų savo tėvynėje. \

AUKOS
Surinktos Vilniaus Lietuvių 
Uašlaičiakns ir -Beturčiams 

tfeksleiviamB,
DETROIT, Mich., šv. Antano 

parapijoj: Kun. Boreišis $2; po 
$1: A. Grigaitis, J. Bedalienė, A. 
Rigi^ K. Magolis, Saremskienė, J. 
Perminąs, S. Kasparas, B. Visoc
kas, G.- BSaitis, J. Kalikauskas, 
V. Bučius, J. Jodelis, J. Jučiūs, 
Š. Bendorienė, F. Maliauskas, A. 
Kilminskas, J. Dambrauskas, A. 
Stermantaitė, J. Saplys, Z. Mice- 
lifinas, Brockaitienė, V. Barus, Vi- 
liutienė, Lapinskienė, y G. Saka
lauskas, Balčiūnas, Navickas, Lo- 
petienę, M. Slavickienė. J; Žiu- 
rinskas. Viso $33. Smulkių $22.75, 
sykiu pasidaro $55.75.

Privačiai Detroite surinkta: po 
$10: Kun. Čižauskas, Dr. J. Jo- 
hikaitis, S. Ambrazas; po $5: A. 
Maigienė, V. Mikalauskienė, E. 
Vilutienė, J. Adomėnias, J. Lope
ta; po $2.00: M. Petrauskas, P. 
Pašriis, A. Bernotas, ‘V. Bukšnis, 
M. Rutkauskas, S. Stepulionis; po 
$į: J. Gudynas, P. Mikalajūnas, 
F. Slavinskas, Š. Šaltis. Viso $73. 
' CLEVELAND, O., privačiai: 
Liet. Kat. D-jų Sąryšis $30; po 

Kum A. Ksružiškis, ^. Urb- 
iaitm; P. X Žiuris $4; po $2: P. 

Brazis, J. Kudirka, J. Zvalskis, 
f. Akšis. Viso $49. _
r

Padėkos žodis

: Tariu širdingiausią ačiū Kun. 
Boreišiui už jo širdingą atsineši- 
įną ir atjautimą Vilniečių Lietu
vių bėdos ir vąrgo; taipgi ačiuo- 
ju Seselėms ■ Nukryžiavoto Kris
taus užleidusioms man kolektą, 
kurią tą dieną norėjo rinkt savo 
prieglaudai. Ačiū poniai S. Ku- 
flirlaenei už prieglaudą, vaišes ir 
dovaną, ię važinėjimą po biznie- 
ritts; taipgi p. Dėdelienei už do
vaną. Ačiū p. A. Blažiui už šir
dingą atsihešftną, p-lėms An- 
drinliuniutei ir O. Kaupaitei už 
lydėjimą per biznierius, ir visiems 
betroitieciams aukotojams.

Nežinau kaip dėkuoti pp. V. ir 
h. Štaupams, pas kuriuos būda
ma Clevelande gyvenau, už jų ge
rą1 širdį it rūpesčius. Jie mane 
laikė dykai ir dar apdovanojo. 
Taipgi tariu nuoširdų ačiū Dr. 
J. T. Vitkui už vaišes ir dykai 
gydymą -'manęs. x
I.- •. ■
♦ Jei kas iš tautiečių atminęs mū
sų pavergtą sostinę Vilnių ir už

Išišvę kdvojančius Lietuvius no
rės pagelbėt tai beldžiu siųsti se
kančiu adresu; Lttevnki Ctenir. 
Komitet Dobroatynoaci WMka 
12—i Wiino via Poland.
y . . ..............................’ .

Tas komitetas yra vienintelis, 
užlaiko Vilniuje 10 prieglaudų, 
leidžia savo auklėtinius į gimna
ziją, mokslui negabius mokina vi
sokių amatų;-k. L verpimo, audi- 
•no, mezgimo, rūbų Jkr baltrūbių 
siuvimo, gražių rankdarbiu. Ber
niukus mokina batsiuvystės, rūb- 
kių'^yktės, dailydystėa, šaltkalvye- 
lės, knvgrišyslės. ir pri^pčiai pas 
lenkus matininkystea, daržinin
kystės, bBi.dnkyątėa Taipgi už- 
,)a'ko vieną prieglaudą Seinuose.

Į Jus, Amerikos Lietuvius krei
piasi kovotojai uFVlhiiaua, savo 
pavergtos sostinės, liuoąybę, tai 
padekite mums.
į 1. Vfleišianš.
Prašau kitas laikraščius perai-

5 GRĄŽOS KAMBARIAI
Noriu'gauti gražią lietu

vių šeimyną. Kambariai yra 
gražūs su visokiais įtaisy
mais. Namas gražioj vietoj, 
medžiai ir kvietkos iš visų 
pusių.' Kad vanduo bųtų tyr 
ras ir sveikas, tai vandeni 
paipos yra sudėtos žalvario. 
Vieta linksma ir rami. Ren
čia bus tik 27 doleriai dėl 
g^ros lietuviškos7 šeimynos. 
Namai randasi po. num. 42 
Vine St. netoli nuo North 
Main St. -Savininkas tų na- 
'mų yra PETRAS BART
KEVIČIUS. Jis* taipogi tu
ri drabužių krautuvę ir už
laiko laivakorčių agentūrą 
po num. 678 No. Main St., _ 
Montello, Mass.
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«V. JONO KV. BU FAiAUF 
DEJOS VALDYBA
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Pirmininkas — Motiejus žloba, 
£88 E, 8eventh St, Sa Boston, Mta* 
Teltehone South Boston 3552-B.

Vice-PIrmlnlhkas — J. I*. Petraualūtffc 
24 Thomaš Pk., So. Boston, Masą

Prot Raštininką* — Jonas Giinedtta

Fin.;

Prof. Dr, V. Mykolaičio-Putino foSagnA 
jamas literatūros, mokslo, visuomenės 
ir akademiškojo gyvėhiibo iliustruotai 

. mėnesinis žuniaias yra dldžiauąiaa. 
rimčiausiai, Įdomiausias ir klfekvlėnam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “Židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L, 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
jausmeliui $2.50. v7 .

. t -- - V- ~

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL 
8.

Aip moterys, gimę ana- 

jtirių, prisideda prie A- 

ikos industriališko gyve- 

Ka ijidustriališkas 

bas reiškia toms mote- 

s ir jų šeimynoms? Kaip 

Suv. Valstijų aplinkybes 

ią?

?anelė Caroline Manning, 

juv. Valstijų Moterų Biū- 

Wąshingtone, kę. tik už- 

gė pilną, tyrinėjimų apie 

dvės ir jtj darbus. Panelė 

mning pasirinko tipiškas 

jtas šioje šalyje vesti savo 

rihėjiiuą — Lehigh Valley 

Philadelphia abiejos vie- 

i Pennsylvanijos valsti- 

j kur gyvena labai didelis 

aitlius ateivių. Tyrinėji- 

o agentai išklausinėjo net 

pie 2,000 moterų! savo na- 

uose, fabrikuose ir šapose. 

Daugiaus kaip puse šių 

oteru kalbėjo angliškai. Iš 

,500 šių ateivių, kurios at^ 

yko į Suv. Valstijas būda- 

įos 14 meti; ir daugiaus, be-, 

eik pusė nemokėjo anglų 

albos. Tik 37% tų, kurios 

ioje šalyje gyveno 10 metų 

irisisavino jos kalbą. Ma

riaus kaip trečia dalis visų 

noterų skaitė angliškai ir 

lar mažiaus rašė.

Tik viena iš kiekvienos 

penkių buvo Suv. Valstijų 

pilietė. Trys-penktdalys mo

terų atvyko tarpe 1905 ir 

j.915 m., penkta dalis atvyko 

tarpe 1920 ir spaliii mėn. 

1925 m. * - '

Tyrinėjimai inėmė net 25 

UĮtas. .. •. ‘ -

Lehigh Valley ir Philadel- 

phijoj randasi įvairiausių 

industrijų. Lehigh Valley a- 

pylinkėj beveik visos 1,026 

moterys dirbo cigarų ir au

dimo fabrikuose, kur šilkas 

gaminamas. 1,120 moterų

aplankytų 
diibe drabužių uidufitrUoj.

“Priverstos dirbti, kasdie

ninė duona,” atsakė daugu

mas moterų kuomet ušklaus- 

ta/‘kodėl dirbi?”

Philadelphijos apylinkėj 

159 moterys dirbo natamiuS 

darbus, kaip tai baigė apsiū

ti drabužius, mezgė, siuvp 

guzikus, vėrė karieliųs ir t. 

t» 90% nemokėjo skaityti 

angliškai ir 45% nemokėjo 

skaityti ir rašyti nei jokioį 

kalboj. Šios moterys užlai

kė savo vaikus.

139 moterų paprasta sa

vaitinė alga buvo $3.70, ku

rios audė uždirbdavo $1.70, 

megzdamos švederiua $9.20. 

Kurios vėrė špilkas ant kor

telių uždirbdavo nuo 8 iki 15 

centų už šimtą kortų, arba 

apie 50 centų į dieną, retai 

dolerį į dieną..

Iš 988 moterų užklaustų

--------------- ------------------ na------------------------- ------ -

mažiaus $15; 36% — $15, 

mažiaus $20 ir tik 18%? $20 

ar dauginus. Iš 836 moterų 

Lohigh Valley apylinkė j e 10 

nuošimtis užidrbo mažiaus 

$10, 23% mažiaus $lu, 37% 

mažiaus $20 ir 20% $20 įr 

daugiaus.

Philadelphijos apylinkėj 

algos geresnės negu kitose 

vietose.

‘ Iš 1,900 moterų, pusė bu

vo ištekėjusios ir motinos, 

viena iš kiekvieno septynių 

ištekėjus, bet nemotina, vįe- 

na iš kiekvieno septynių naš

lė su vaikais. Šioąe šeimy

nose paprastai buvo 2 vai

kai. Beveik 70 motinų tūrėjo 

po šešis arba daugiaus vai

kų.

Tos moterys •priverstos 

diribti, kad prisidėtų prie 

šeimynų užlaikymo, nes jų 

vyrai uždirbo mažiaus kaip 

$20 į savaitę; »

.F.L.I.S.

f

GREEN BEAUK 
SHOPPt - :

Pagr&žmtato Įstaiga .
Garbiniuoju 

plaukus šešiems 
mėnesiams (Per- 
mąnent Wave) 
ant vėliausiai iš
rastos mašinos' 
Theftnlque.Taip- 
gi atliekame ir 
kitus pagražini
mo, garbfniavi-J 
mo dalykus, j

Savininkė M. C. Masteikienė, 
673(4 N. Main St, Montello. Mass.

Tel. Brockton 1532
> ■ sa g žgggCTin ■Xwįi
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'iriai

Prof. A, fidaaąvičtatt

MUZIKU MHKU
LekcijM 
mažiemš

.7

149 Bostott 
t

kaip 
sulig 
rijų. 
U 

Dorcheater 
TeL 8a Boston 18<W.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Piliečių Vaikai Neminėti Natura- 
liiaeijos Cėrtifikataose

Klausimas. — Pradžioje sausio 
mėnesio tapau Suv. Valstijų pilie
čiu, gavau piletystės certifikatą. 
Turiu nepilnametį sūnų, ir jis vi
sai neįvardintas pilietystės certifi- 
kate. Kaip jis gali įrodyti savo pi- 
lietystę? S. V., New York, N. Y.

Atsakymas. — Sulig pilietystės 
naujų regulaeijų, visi tie, kurie 
tampa piliečiais tėvų natūralizavi- 
mu, gali gauti taip vadinamus 
“eertifičate o f derivatiye citizen- 
shipJ ’? Reikiairimpkėti $10. už-tų 
eertifikatą. Kadangi toki eertifi- 
katai gaminami tai vaikai nepri- 
skaityti prie tėvų pilietystės cer- 
tifikatų.

Jeigu tavo pilietystės prašymas 
turėjo visas informacijas apie ta
vo šeimynų, tavo sūnus lengvai 
galės įrodyti jo pilietystę. Jis tik 
turės pasakyti natūralizacijos vir
šininkui pažiūrėti į Tamstos natū
ralizacijos eertifikatą dieną kada 
išduotas ir certifikato numeri. 
Kuomet jis sulauks 21 metų, jis 
galės, jeigu pageidaus, išgauti 
“certifieate of derivątive citizen- 
ship.”

Išbuvimas Užsieny

Klausimas. — Atvykau į Suv. 
Valstijas 1913 m., išgyvenau čio- 
nais iki 1920 m., kuomet išvažia
vau į Lietuvą. Tenais išgyvenau 
tris metus, sugrįžau į Suv. Valsti
jas 1923 m., bet šiuo kartū atvy
kau per Kanadą, ir nebuvau užre
gistruotas, kitais žodžiais, nelega
liškai įvažiavau. Ar galiu tapti 
Suv. Valstijų piliečiu, paduodant 
tik pirmą atvažiavimo dieną, nes 
aš 1917 m. išsiėmiau pirmas popie- 
ras. "• J. D^ Chieago, UI.

Atsakymas. — NE. Tavo pirmos 
popieros negeros. Jau laikas išsi
baigė (Jos geros tik septyniems 
metams). Tamsta perilgai išbuvai 
užsieny. Negali legališkai sakyti, 
kad tavo rezideneija SUV. Valsti- 
.---------------- --------— — ■ . . ■ '

jose nebuvo pertraukta. Nors tave 
negali išdepbrtuoti, dėlei rielega- 
liško atvažiavimo 1923 m., bet da
bartinės fėgulaėijds neduos tau 
Šuv. Valst piietybės.

Deportavimas Pabėgusių 
jūreivių

Klausimas. — Ar jūreivis, kuris 
atvyko į šią šalį po liepos* 1 d., 
1924 m., ir čionais išgyveno dau- 
giaus tris metus, gali būti išdepor- 
tuotas? Kitais-žodžiaisj ar Imigra- 
sijos Akto iš 1917 m. trijų-metų 
limitačijos aprūpinimas vis vyk
domas, arba ar 1924 in. Imigraci
jos įstatymas reikalauja išdepor- 
tavimą pabėgusių jūreivų nepai
sant kaip ilgai čionais gyveno?

S. F., Brooklyn, N. Y.

Atsakymas. — Imigracijos Ak
to iš 1924 m. deportacijos aprūpi
nimai kaip Darbo Departamento 
perstatyti inima visus pabėgusius 
jūreivius taip kaip inima visus 
kitus imigrantus, kurie čionais. ne- 
legališkai atvykę po birželio 36 d., 
1924 m. Federaliai teismai prisilai
ko to įstatymo. Viename atsiti
kime, italas nelegališkai čionais 
atvyko, 1925 m., ir čionais išgyve
no suvirs tris metus, bet buvo su
imtas kaip nelegališkai atvykęs ir 
valdžia įsakė jį deportuoti. Jo 
deportavimas sulaikytas, nes jis 
pavedė jo atsitikimą Aukščiau
siam Teismui, nes žemesniuose 
teismuose deportacijos įstatymas 
buvo palaikytas. Bet ir dabar vi
si.laukia to Teismo nusprendimo,- 
nes jeigu jis sulaikytų to italo de
portavimą tai daugelis kitų žmo
nių, tokiame pačiame padėjime, 
imtų nusprendimą kaipo pavyzdį.

F. L. L S.

sakyti 1—klausė verkdamas 
vaikinį - ,

— Sakyk, šalki tą velnio pada- 
tųl .■ - -

Bėridokūs eiųa tcSiau kartoja- 
iųąs/“įšaliu tą velnio padai^; ži
lintą velnio padarą.” Sutinka nu- 

X ^nirėlį atgiedant.
Laidpfuvininkai, išgirdę tokius 

žodžiui puolė-mušti berniuką.
y- Ką gi aš turiu ųakytit—klau

sė išsigandęs vaikinas.
— Šąkyky “^aip^veža numirė

lį taip veža numirėlį.”
Eina berniukas ir.kalba: “Taip 

veža numirėlį, taip veža' numirė
lį” . <

Sutiko Žmogų, kuris vežė kiaulę 
parduoti. Išgirdęs vaikėzą taip iš 
jo juokiantis, iššoko iš ratų ir ė- 
mė jį čąižyti botagu. /

— Bet ką aš turiu sakyti! — 
klausė mušamas berniukas.

— Sakyk, taip veža kiaulę į tur- 
gąi. į ’ - ; ■’

Eina toliau ir verkdamas kartom 
ja: “Taip veža, kiaulę į-targų, taip 
veža kiaulę į turgų;-’ Sutinka ves
tuvininkus. Kai jie išgirdo, ką vai
kėzas kalba, manė, kad iš jų nuo
takos juokias. Apipuolę, visi ir ė- 
mė berniuką mušti.'

— Ir ką gi pagaliau turiu sa
kyti f —' rėkė berniukas.

— Turi sakyti, čia džiaugsmas 
viešpatauja, čia džiaugsmas vieš
patauja ! \

Eina toliau berniukas ir verkda
mas kartoja; “Čia džiaugsmas 
viešpatauja, čia džiaugsmas vieš
patauja.” ' 1 >_■

Prieina degantį namą. Daug 
žmonių puldinėjo ir verkdami ge
sina namą. Išgirdę tokius juokus, 
puolė su nuodėguliais berniuko 
mušti.

— Ar neliausies iš nelaimės ty
čiotis, tu velnio utis!

— Nu if kaip, meldžiamieji, pa
galiau turiu sakyti?!

— Sakyk, Dieve, nutildyk vėją!
Eina berniukas ir kalbą: “Die

ve, nutildyk vėją; Dieve nutildyk 
vėjąr» / t ‘ ... • . oš

Malūnininkas snkn&jodi po kremą. 
Jis turi daug malimo, bėt vėjas 
per silpnas. Kai išgirdo berniuko 
kalbą, pradėjo jį tvoti ir pagaliau 
išmetė pro vartus.

Taip našlės Sūnuš ir grižo be 
miltą. . ' P. B.

J i n"jĮįji!ĮĮiŲį >ii-iii 
tetai. Kąngreąmąnas Medęrmack 
pasišadėjo laiks nųa |>i^o dau
giau knygų Lietuvos mokslo įstai
goms paaukoti. y‘

: ■ ‘

BMULKIOBUMUTM
l šeštadienio rytą 1W fijįbaa 

Jobo Uukevičį»% « 
New Bratėmite,
44?2 Columbia. Nd. * .

Septįntą valandą šeštadienio va
kare apsivedė Antanas Petkevi- 
čįųi su* Marijona Rubikiene-Matu- 
ląičiute. Jiedu dabar gyveni 133 
^Jver.St. * ' ■ ‘ ' '•

Sekmadieny; prieš pirmą valan
dą, apsivedė. Jonas švedas, 561 E. I 
6ih St, su Marijona Kazlauskai
te, 161 W. 7th St., jiems pabroliu 
buvo Mykolas Svirskas, pamerge 
Valerija TamošiūniutA

Tuoj po pirmai valandai sekė 
šliūbas Zigmanto Bandzevičiaus, 
•149 Ė. 8th St., su Morta Vilkaite, 
5 Douglas St.

Pirmadieny 9:30 įvyko iškil
mingas šliūbas su našiomis advo
kato Prano J. Buijlio, iš *Worces- 
tėrio sū panele Paūlitia C. Švagž- 
džiufe, stenografa, įžymia sodalie- 

tni JaV r _.i_ _l.«____ h R

dainavo artistas Rapolas Juška i| 
Baltimore, Md.

Vasarinei mokyklai aukavo: 
Lietuvos Dukterų dr-ja $30.00, 
Maldos Apašt. Dr-ja $25.00, Lith- 
uanian Furniture Cd. $10.00, Do-. 
mininkas Zaleckas $5.00.

Sekmadienio vakare 8 vai. Įvy
ko pobažnytinėje salėje koncertas. 
Gražių dainų programą davė pa
rapijos gerai išlavintas ir veda
mas pono Karbausko eborashr ar
tistas ponas Rapolas Juška. Žmo
nių tebuvo pusė pagražintos sve
tainės. ■ .

Antradieny 4:15 vaL po pietų 
bus pirmos šv. Komunijos klesės 
pamokos. Visi vaikai, kurie-ren
giasi šįmet prie pirmųjų Sakra
mentų telankosi į šias reikalingas 
pamokas. Vaikį pirmoji išpažintis 
bus birž. 13, o pirma Komunija 
birž. 14. .'.iD*.

Trečiadienio vakare įvyks pa
maldos prie Panos Marijos ir prie 

^Sę^kl^sj^as-  ižba- 
žinčių prieš didžią Viešpaties Jė- 
žauS šventę —'šeštines.

Ketvirtadienis yra didelė šven
tė Dangun Įžengimo mūsų Viešpa
ties. Kiekvienas katalikas priva
lo išklausyti tą dieną vienų šventų 
mišių. Šv. Petro lietuvių bažny
čioje toje dienoje mišios bus va- 
Iandwomis: 5, 7, 8 ir 9, Vakare 
7:30 btis pamaldos.

Penktadieny, rytais prasideda 
skaitymai Novcnos į Dvasią Šven
tą. Dieną bus didelis LDS. Aps
kričio išvažiavimas Montelloj gra
žiame Romuvos parke. Vakare 
šventa valanda paprastu laiku.

Šeštadienio vakare 7D0 pamal
dos gegužės mėnesio užbaigimo.

Sekmadieny prasideda Saldžiau- 
sibš Širdies mėnuo su didžiuliais 
atlaidais. Rytais bus dvasiniai 

i skaitymai.

“SAUSIBji” TJttUKiMAVO 
BOflftOK OABDBll

Sekmadieny, Boston Gąiden į- 
vyko taip vadinamų “sausųjų” 
masinis mitingas pareiškimui pro
testo prieš pasikėsinimą panaikin
ti “Baby"Volstėad Ąct1’

“Sausieji” smerkė “Šlapiuo- 
sįus.” Juos pavadino “rinktiniais 
anarkistais. ” ' .

Publikos buvo 20,000. "
Kalbėjo Maryland valstijos gub. 

Ritchię, prof. Egan ųr. kiti.
Protestantų ministeriaį šiame 

mitinge vaidino vadovaujančią rb- 
lę. ' : r

Taigi šių metų rinkimuose 
Massachusetts / valstijoj įvyks 

•i v • • • V *

KV 84h 8U Sa Rostra, 
Tvarkdarė — Oną Mlzgirdlepė,

1512 Columbia RA, Sa Bastos.
Kasos Globėja — E. Janųžonira 
. 1436 Columbia Rd, So. Boston, 
Draugija savo susirinkimus 

antrą utarninką kiekvieno 
7:SQ vaL vakarė, pobalnyl 
tainėj. —''

. K, ’. \32u--- 'HtPMŽSRia

mutto PZTBO . 
muros VAurnu 3?

- r * ■ V • Cr ■

% ___ ____ » .. ‘ .

. katalikas, kuris galėdamas ne
renka k^iaKkiškos skaudos, netari 
teiiiSs vadintis gera B&žuy&o* vai
ku !—-Vyskupas Ketieler.
------- - ......... —

Šiandien inteligentų tarpe yra tik 
viena nutapant

Pirmininkas — Jonas L 1 
24 Thotuas Park So. Bo 

alininkas—Juozai -»•-» If 1 11 e ™ „
92 wyėr Avė., Dorehester, 

Prbt ‘ j —Kazys 
446 E, 6th St, 8a Boston. Ma 

Fin. Raltlnihte* — Juozas Guzai 
27 Tampa St, Mattapąn, Mass. 

Iždininkai — Vincas KalHHūs, 
67 G Street, South Boston, Mana. 

Tvarkdaria — Petras Geležinis, 
14 Vlnton St,, South Boston, 

Draugijos susirinkimai būna 
ĮDtt ned&dlenj kiekvieno 
vaL po pieta, parapijos 
E. Seventh St, So. Boston,

PIGIAI PARSIDUODA
■' E. LEXINGTON—Naujas 6-šių 
kambarių namas. Yra maudynės; 
gasas, gumwood finish, - šiluma, 
vaisinių medžių ir raspberry me
delių. Kaina prieinama — $6,500. 
Šaukite Lexington 0217-M. Ant
rašas: JOHN AUDIK, 34 Tucker 
Avė., Ė. Lexington, Mass. (B.-3)

jas Pk., So. Boston, Masu.
_ ntalta« ~ Jonas Gilnedcifc 

tomas Park, So. Boston, Mase, 
ažtlninkas — Matas Spikta "• -• 

^6 E. Ninth St, So. Boston/MasL.
Iždininkas Andrlėjtts Naudžiunasį

885 E. Broadvay, Sa Boston, Mate, 
Maršalka — Jonas Zuikis, ,

7 Winfield. St, Sa Boston, Mass. >
Draugija laiko susirinkimus kas treS* 

nedadlenj kiekvieno mraęsto. 2rra. 
vaL po pietų, parapijos salėj, te2 K 
Seventh St, So. Boston, Man. y

«v. KAŽnm8B0R.K.lWto
. VAIiDTBOTŠilTiMJUi '

■« « ' . k L’i į, ;
Pirmlntoteš -r*J. GroMnįtam Vi
' 24 PrAcoit Stų Readviile, 
VlcfrPirmlnlntes — J; MarteK*** - 
/ 140 JBovėh St, Sa Boston, ] 
Prot Raštininkas—Vincas Pa]

116 Bowen St, So. Bč “*
Fin. Rsštlnintes — M. teikis.

256 ĖL Nutb SU So.-Bostoo. Kali 
Kašierlus — F. Stendelis, ' 
. 237 W. Flfth SU So. Boston. Mate 
Maršalkų i- J. Zuikis,

7 Winfleld St, Sa Bdrtou, 
Draugija laiko susirinkimus kas 
z rą nedffdieni kiekvieno MneėĮą$.

num. 402 B. Seventh SU 
M1& 7th SU Saoth

» ' ' ■
> . I

(“M. L.?’)

DARBININKU GEGUŽINĖS 
PROGRAMAS

30 d. gegužės, Montello, Mate.

1. Parkas atidaromas 10 valan
dą ryto.

2. Nuo 1-mos valandos po pietų 
ligi 3-čios base-ball. Loš Naujos 
Anglijos base-ball mėgėjai.

3. Nno 3 ligi 5 vai. šokiai. '

41 Nuo 5 ligi 6 vaL dainos—dai
nuos visos Naujos Anglijos kolo
nijų chorai. ’ ,-įį

5. Ntio 6-8 vai. tennis eourt, golf, 
virvės traukimas, į stulpą lipimas, 
čigonės burtai, lenktynės jaunimo 
ir ėenųjįų.

Vaikams: kas greičiaus suval
gys pajų ar donacą? ■

6. Nuo 8 vaL ligi vėlumos šo
kiai lietuviški ir angliški

Beisbolčs geimio laimėtojai gaus 
aukštą dovaną.

Šis programas bus praplėstas 
gražiausiais pasilinksminimais.

. J. Kumpą,
Sporto Komisijos Sekretorius

Rap.

IŠRENDAVOJIMUI 
KAMBARIAI .

Mes užlaikome kambarius, vai
kinams arba pavieniams. Gražiau
sioj vietoje Sp. Boston’e arti prie 
byčių ir visą patogumą. Galima iš- 
ręndavoti už labai prieinamą kai
ną. Kainos yra nustatytos sulig 
kambario didumo. Dėl platesnių 
informacijų klauskite pas B. Ple- 
vovkienę, 948 B. Broadway, South 
Bostone. </’.s

L JLJfc 8ALD! 
T. X PAMALI

VALDYBA
-/

Pirmininkas — V. T. Savickas, 
451 E. Bteehth St, Sa----- - *

Vice-Pirmlnintes —
885 K. Broadway, S

Prot Raštininkas.
40 KšriiMi RA, 8a Btotte, Mate 

Fin. Raštininkai — D. Ltagevidfaa 
62 Adam* St, Dorehertfer, Kate

Tvarkdarį* — J. IteOnakaa141 Boweh St, So. Boston, Mitoli'' V' 
Draugija laiko aųsirinktam* teta 

pirmadieni kiekvieno mtetaio

Flfth SL, So. Boston, Maa*.

D. t. K KEISTUČIO 
VALDYK

1990 h.

KAM REIKALINGA VISA 
DĖL OFISO 

prašom* kreiptis dėl visų inf orma 
jcn.
rijų “Darbininko” A&ntaistrad 

s i* ' *. *' ‘ •

ANT RENDOS
BEKABTA

SO. BOSTONE—Kąm reikalinga, 
prašau kreiptis pas W. SWEET- 
LOWICH, 102 W. Third St., So. 
Boston. ’

Kongresmonas J. W. McČdrmick 
iš South Bostono, išgirdęs, kad 
Lietuvos UniversitėtiiLjenkamos 
knygos, jau pasiuntė keletą labai 
brangių ir naudingą knygų iš 
žemdirbystės ir žemės ūkio srities. 
Dalį tų knyyų p. Jonas S. Mėšlis 
pasiuntė Kun. Prof. F. Kemešiui 
į Dotnuvos Žemės ūkio Akademi
ją, o kitą dalį Lietuvos Univerri-

X.

ų SAKAI, VIS NEGERA
(Danų juokai)

Našlė turėjo sūnų, kuriam kaž
ko t/ūko. Kartą siunčia savo sū- 

t nų į malūną parnešti miltų du gor
čius. Kad ne pamirštų, liepė visu 
keliu kartoti: “Du gorčius, du 
gorčius.”

Eina sūnus keliu, ir balsu kar
toja: “Du gotčiuš, du gorčius.” 
Pakely ūkininkas sėjo javus. Iš
girdęs berniuko kalbą, baisiai su
pyko. • Jis pasėjo 7. pūrus, o tas 
linkėja, kad! du gorčiai teužaugtų

— Ak, tu nususėli, ar hepersto- 
si, aš tau parodysiu taip šnekėti! 
— rėkė ūkininkas, mušdamas ber
niuką. <

— Kaip aš tūriu sakuti? Mama 
man taip liepė!

— Sakyk, Dieve, duok šimterio
pai. ’ >■ .

dina toliau įkultaa berniukas ir 
rtojat “Dieve, driok šimterio*

Pirmininkas — Aptangs Maa
450 E. Seventh 8L, Sa Rod 

Vlceplrin. — Povilas Mroita,
554 E. Rlfth Bt, 8a Bostoe 

Protokolu Rašt — Adolfui N
274 Bolton St, 8a Boston, Mass. '

Kasteriąs —s- Andrius ZaHecŪa,
709 B. Ftfth St, Sa Boetoa, Mm , 

Maršalka — Kaaimleras Mikainonk
906 EI Broadvąy, So. Boston, 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko »»• 
neslnlns Buslrtnklmua kas 
dėldlenj Hekvfeno mėnesio 
Svetainėj tempas E te 8!
So. Bostdn, Mase., 1-mą vt 

AteMamt atsiveskite t 
naeta ra savim prie 
pMtalytl. '

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
, (turinčių arti 5000 puri.) 

tuošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris įkaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo iumalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, j*i- 
gu kurie inteligentai) vistiek kd- 
rioa profesijos jis bebūtų it kuh 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“židinio kaina Amerikoje: met 
į—$4JO, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
met. — 85 lt, pusm.- 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
Uja 3 nr. “ŽIDINYS.”

f-

Z.

v

K. JANKUNAVIČIUS
Koetamerskas Kriaučius

Moteriškus Ir vyriškus drabužius 
Biuru, valau, prosinū. perdirbu ir 

apdarau. Futras perta Įsom ir 
“ išvalom.

678 Eighth St, Šbuth Boston 
jg ■m.c.S*lJl.lrM,i^ ■■frssaseasaaa

A. JANUŠKA-
K0STUM1MKAS 

KBIAUdIUS

Siuvu, taisau Ir Išvalau vyrifr I: 
kus ir moteriškus drabužius.

DARBA ATURKŪ d

260 W. Braadway> So. Boatoa i

r ■

i

K4 TIK IltJO Ii SPAUDOS MAUJA KNYGA
. VARDU

ra-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
z

PanM KUN. CTOF. ML BūfilS, K 1 O,
Labai {domi knyga. Aprašymas žymlaurių metikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, H I. O. IftUonte j Austrai!jų Kata minkš
tais viršeliais UJO. Kietais virfėliafe $100 Užsakymu* siųs
kite sekančiu adresu:

’ DAMflmrKO” AMDnmMĮKM
966 Vest Broadmy, Smrth Boston, Kasi,

PRANEŠIMAS
.Aš Antenas Alukas žinomi prar 

nešu, kad vieta kurią aš buvau iš
leidęs piknikams naudotis prie 
New Pentį Nonvood, Mass. vadi
nanti “Atakų ūkė” nebus galima 
vartoti šiais metais, .nes mano 
1 e asas sutrukdytas. Rankpinigius 
visus su grąžinsiu kurie man buvo 
priduoti įvairių draugijų, klubų ir 
tt. .. ’ .7 *

Antanu Atakų
Hamlin Farm,
Nnwnrrtzi^ ' i • RK* V ' '

-t 44.
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deni ir varydavo ji i indų. 
Antram inde bekylųs vanduo 
spausdavo iš sayo pusėTęių 
ir varydavo jį pro tam tik
ras garsines dūdeles. Tuo 
būdu statula imdavo giedoti; 
Remontuojant, greičiausia 
buvo užkimšti dūdelių plyše
liai ir statula nutilo.

Pasakos apie neišsekamus 
imityviniu būdu tii veiks- vyno indus turėjo-realų pa- 
ų jėgomis tamsioms žmo- 
ų minioms baimei įvaryti 
padaryti jas klusniu įran-‘ 
u savo rankose.
Garas buvo naudojamas 
ąbilono maldyklose 2,000 
etų prieš Kristaus gimimų, 
o aukuru, ant kurio stove- 
>, štabai, buvo slepiamas 
letalinis indas, iš kurio ėjo 
idelės i stabo vidų, kur bu
si įrengtas tam tikras me- 
lųnizmas. Prieš apeigas, 
idan būdavo įpilamas karš
ių vanduo, o ant aukuro, 
aip paprastai kūrendavosi 
gnis. Nuo ugnies indas su

■ r r- ■ 
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SENOVĖS ŽYNIŲ ' 
PASLAPTIS

-< w • ■

Saras, elektra, aeroplanai 
tai svambiausi dabartinės 

ihnikos gadynės veiksniai, 
it būtų klaidinga manyti, 
id jų veikimas, kad ir nę 
ip tobulas, nebūtų žinomas 
žiloj senovėj. Stabmeldžių 
ildyklų žyniai / naudojosi

?.v
•%■

vi
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Kitas gydyto-

Londono
•• 7, šiokius 

tokius bandymus su oro e- 
lektra. Jo mokinys Hostilous z 
bftvo žaibo nutrenktas tokių 
bandymų melu. Numa, pa
statydamas eilę smailių kar
dų ant_ Junonos maldyklos 
stogo, pasiekdavo - įvairių 
nuostabių anais laikais reiš
kinių maldyklos viduj. •

Graikų istorikai pasakoja, 
kad Peloponese anksti pava
sarį buvusi švenčiama Bacho 
šventė ir žyniai iš dievų gau
davo dovanų nunokusių vy
nuogių. Tos Bakcho dova
nos, be abejo, buvo tam tiks
lui žynių auginamos slaptuo
se šiltadaržiuose.

* . *■ - z . ■» 'v?Numa jau darydavo §i<

grindą. Puotų kambary sto^ 
vėjo vyno indas, sujungtas 
sifonine dūdele su esamu ki
tam kambarv vvno hovj. Se- 
miant vynų iš indo, jame 
nuolat likdavo tiek pat, žino
ma, tiek ilgai, kiek bosuose 
būdavo vyno. Nežinantiems 
šios paslapties dalyviams in
das atrodydavo tikrai nuo
stabiu, neišsekamu, dievu 
propildoinu indu.

Aviacijos principai buvo 
taip pat žinomi senovėj. 
Graikas Architas 400 metu / . _ - 
prieš Kr. g, išrado lekiojan- 
tį balandį, kurš ilgokai lai- 

andeniu kaisdavo, susida- kydavosi ore. ,Romėnas Au- 
ydavo tanr tikras gani ^as Gellius rasė, kad tas ba- 
paudimas, kurs imdavę Jandis skraidydavo, varomas 
eikti stabų mechanizrhąlrpaslėpto jame mechanizmo. 
?ada nustebę žmonės maty
davo,' kai aukojimo metu z •
tabas staiga pradėdavo 
mkčioti galva ir skeryčioti 
•aukomis. Graikijos mal- 
lyklose, suspausto garo jėga 
jyrfiai priversdavo aievij 
statulas atidarinėti ir užda- 
finėti maldyklų duris, kas 
išrydavo didelio įspūdžio 
nnonęms. 

t- Kaip manoma, įšildytas o- 
is^bųvęs priežastimi, kad

ji senovės Egipi&Me-t 

iūtoono statula, vaizduojanti 
faraoną Amenchotepų III, 
gyv. XV a. prieš Kr. gim., ir 
esanti Tėbuose, netoli Liuk- 
ąo^o, saulei tekant imdavusi 
^giedoti. Romos imperato- 
iųs Adrianas buvo.specia- 

ai atvykęs statulos pa- 
i. Vėliau, imperato- 

dus Septimus Severis įsakė 
^statulą atremontuoti. Befpo 
|rahonto statula nutilo amži- 
|liai. Spėjama, kad statuloj 
Avienas nuo kito aklinai at- 
tbuvę du indai su vandeniu, 
įtinai atskirti bet sujungti 
į dūdele. Vienas indas buvęs* -1**- • -
^įš rytų pusės. Saulei tekant, 
plytų šonas įšildavo ir esamas 
^4am inde oras nuo šilumos 
gįlėsdavosi, spausdavo van-

jąsgayo'^^ 
bankininko už kelių savai
čių gydymų pustrečio mili
jono litų Bet didžiausių 
istorijoj žinomų atlyginimų ' 
yra gavęs gydytojas Dims- 
dale, kurs buvo, pakviestas 
įčiepyti raupus rusų kara
lienei Katerinai II. Už tų 
darbą Dimsąąže gavo pusę 
milijono litu pinigais, šimtų 
tūkstan^ių 'htų kaip atlygi
nimų už kelionės išlaidas ir, 
be to, dar metinį atlyginimų 
lig gyvos galvos po 25,000 
litų , ir paskyrimą valstybės 
patarėjui

; kaip atlygi- 
išlaidas ir,

I
v

“Tr” 
r '

“MAŽI” GYDYTOJŲ į

HONORARAI
Tarp neseniai mirusio Ar

gentinos milijonieriaus Don 
Tomas Caballero įpėdinių ir 
jį gydžiusio gydytojo kilo 
ginčas, nes įpėdiniai nesuti- r f '
ko mokėti gydytojo patiek
tų sąskaitų už velionies gy
dymų. Būtent, gydytojas 
už savo darbų reikalavo nei r '
daugiau nei mažiau, kaip tik 
34,000 svarų' sterlingų. Pasi-■ Elektra, bent esamoji ore,

buvo žinoma romėnams. A p- rodo^kad gydytojai mėgsta 
saugodami nuo žaibų, romė
nai pririšdavo prie laivų 
stiebų metalinį' kardą. Tai

skusti milijonierius. Taip 
prof. Lorencas pareikalavo 
iš milijoinieriaus Armuro

T~

X “Tr”

EKME VISI J GEClKINį
Štai vėl po žiemos ’r pavasaris. 

Gamta apsidengusi saycT gražiais 
rūbais, sužaliavo medžių lapeliai, 
gėlės ir medeliai išleido žiedus. 
Saulė, savo skaisčiais spinduliais, 
žadina žmogų‘ atgimti kartu su 
gamta ir gėrėtis jos. grožybe. Tad 
norėdami pasigerėti šia gamtos 
grožybe, smagiai laiką praleisti ir 
tyru oru pakvėpuoti, eikim! visi, 
seni ir jauni, į Gegužinę 30-tą die
ną, Aušros Vartų Viloj, Elmhurst, 
Pa., gražioj vietoj prie ežero kran
to. Bus tenai minkštų gėrimų šal
tos košelės ir taip visokių gardžių 
valgių. Taipgi bus galima išban
dyti laimę iš Įvairių naudingų 
daiktų) Galėsite gražiai pasišok
ti prie muzikes ir smagią! laiką 
praleisti.

j

WE8TVILLE, ILL. - •
LpS. 75 kpr mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Sv. Petro 
ir Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba
' - k

PROVIDENCE, B. L
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 15 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems.

LAWRENCE, MASS.
LDS. TO kp. RusirinkiniRs ivyks 

birželio 15, tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį Busirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

>

TeL So. Boston 3520 -

A.O.ŠAINA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 
£ Baigęs du Universitetu

OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
"G. VASHINGTON UNIV. su LLB.

-. “Darbininko” Name
(afttros lubos)

816 Broadvay, South Boston 
Rezidencija

l 80fiHarvard St, Cambridge, Mass.' 
f y Tel. University 1463—J.

- ®
■ '*

t

r-

*''A-
——— v X.

“Dąrbįninko” name S artu 

7 grąžūs dideli ir Syiesb; ' 

kambariai. Yra elektra, g** <7' 

Kviečia Vaidyba S&s, maudynės, skalbynės,. 

duodama šiluma ir janito- - 

rius patarnauja. Dėl platės- 

nių informacijų kreipkitės | 

“Darbininko” Administra-

.. - ■ 

cijų-

. • ’ / M .

WORCESTER> MAS8.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 1 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po bw 
mos. Visi nariai meldžiami pri. 
būti, nes turime svarbių reikalų

ATH0L, MASS.
LDS. 4 kp.* mėnesinis susirinki

mas įvyks birželio 15-tą dieną, 
tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus 
parapijos salėj. Kviečiami visi na
riai atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines mokestis. Taipgi atsives- 

’ kitę savo^draugus-ges prirašyti 
, prie šios kilnios organizacijos.

( Kviečia Valdyba

BKIOHTOH, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
birželio 6, 7:30 vaL vak. Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba
... _ __________

KASTON, F A.
LDS. 40 kuopęs susirinkimas į- 

vyks birželio T d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
£ mėnesines mokestis užsimokėti, 

mėnesines, mokestis užsimokėti.
M, SongaDs

MONTELLO, MAB8.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 3 d, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
gn ai rinkamą įr užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

’. ■

■ Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS <

DR.M. V. CASPER
X KASPARAVIČIUS

511 E. Broadvay, So. Boston
Ofiso Valandos:

"Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldienials, taipgi seredomis nuo 

12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

4

Prie progos norime pranešti, kad 
bus išleistas “Chevrolet” karas. 
Malonėkit sugrąžinti visus tikie- 
tus kogreičiausiai, nes seserys no
ri sutvarkyti iš anksto. "

Tad„valio! visi į gegužinę. Atva
žiavę nesigailėsite ir laiką pralei
site.

NASHUA.N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks birželio 1 dieną tuoj 
po paskutinių mišių, po bažnytinėj 
.svetainėj; Kviečiame narius ateiti, 
nes yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

- -------i

Tel. So. Boston 0506-W.

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dienu. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

X

/ <

'Rengėją Komitetas
1 •/ * . . .

T

' SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin- 

kūnas įvyks birželio 1-mą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naują narią at
sivesti prirašyti. Valdyba

Lietuvis Dantistas 

DM. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS) 

414 Broadway, So. Boston 

TeL So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nuo 10 lU 12 vaL 
ryto, nuo 1^39 iki 5:30 po pietir 
nuo 6 Iki 9 Vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

X

'J

LIETUVIŲ DARBININKU SĄJUNGOS N. A. APSKRIČIO
+4

/

VĖLIAVOS IR ORGANUI

LIETUVIS GRABORIUS

ii

Valdyba

■> .

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny, birželio 4 
d., 7 vai vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai

JOHH
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—6

881 Mus. Ave^ arti Centrai Sq.
Cambridge, Mass.

t

z‘

.

1930-m.
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PHILADELPHIA, PA
LDS. narini turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki- 
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, birželio 6 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklom kambaryj Ateikite gau
siai.' Nepamirškit užsimokėti duo-

L0WELL, MASS.
■ LDS.' 97 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieny, birželio 8 d., 
tuoj po sumos. Ateikite vist Ge
ra progą darbininkams prisirašyti 
prie. vienintėlė8 darbininkų orga
nizacijos. .

- ■ ■- Valdyba

VIZITĄ I KANUS
Ant Vietos ir Apyhnkš j

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pašą 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vaL ryto. Tel. Capltol 5895. 

'•Apylinkėj reikia susitarti 8 
arba 5 dienom lškalno.

Dr.Grady, 327 ŽZ'iL 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

PARKE
r X. . ?•

MONTELLO. MASS.
f ? r

---------- —   —— ——— -  ------------------------------ X

PARKAS BUS ATIDARAS 10 VAL. RYTE• ■ - • *
----------------------- ------------------------------±'.......   ;  i.

• GERBIAMOJI VISUOMENE:-

Nuoširdžiai kviečiame visus kaip jaunus taip senus, didelius ir mažus, skaitlit^i 

dalyvauti pirmoje šių metų GEGUŽINĖJ, kur galėsite linksmai laikų pfaleisti ir tyru 

oru pakvėpuoti gražiame pušynėly, pažaisti, pasišokti, gražių dainelių pasiklausyti ir 

gabių basebollninkų pasižiūrėti, nes bus' visokių žaislų, lenktynių, virves traukimas vy- 

rų su vaikinais, moterų su merginomis. Programas bus įvairus, gal dar tokio niekad 

nebuvo. Dainuos Šv. Roko parapijos choras i s Montello, Mass. po vadovyste gerb. vargo

nininko P. Šoko; taip-gi šv. Cicilijos choras iš Norwood, Mass. po vadovyste gerb. var

gonininko p. P. Stasevičiaus. Tikimės kad bus ir solistų ir solisčių. Todėl visi kuriems 

tik aplinkybės pavelys dalyvąuMte šioj Gegužinėj- \ -

įžangos į šokių salę nebus. Visi galėsite šokti kiek tik norėsite per visų dienų. J- 

žanga į parkę nebrangi tik 35 centai. '

»2» 1 .

VLADAS JP. MIUA
49 Church Sk, Lowen, Man.

Tdepbooe 5786.
Laidotuves aprūpinu gera! Ir a» 
branttai. Patarnauju dėl krlkJty- 
ną, vesturlą ir ftlalp visokiem rei
kalams.


